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CZERWIEC

- Potrzeba nie tylko odwagi, aby 
wprowadzać odważne rozwiązania 
dla dobra polskich pracowników 
i polskich rodzin. To dobro trzeba 
nosić w sercu. Nasz laureat – Pre-
zydent Andrzej Duda – „Człowiek 
Roku 2019 « Tygodnika Solidar-
ność »”, wzorem swojego wielkiego 
poprzednika, człowieka „Solidar-
ności”, śp. Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego, dobro pracowników 
nosi w sercu. Udowodnił to wieloma 
inicjatywami i licznymi podpisami 
składanymi pod dobrymi zmiana-
mi poprawiającymi los polskich 
rodzin i pracowników. Tym samym 

radykalnie zerwał z dotychcza-
sową polityką systematycznego 
ograniczania praw pracowniczych 
i związkowych, jaka dominowała 
przez ostatnie dziesięciolecia. (...) 
Przyznając tytuł „Człowieka Roku 
2019 « Tygodnika Solidarność »”, 
nie możemy zapominać, że „Soli-
darność” to nie tylko prawa pra-
cownicze. To również wspaniała hi-
storia, w której pielęgnowaniu Pan 
Prezydent był aktywnym uczest-
nikiem - czytamy w laudacji po-
święconej laureatowi.

- Jest dla nas wielkim zaszczy-
tem, że po raz pierwszy tę nagrodę 

otrzymuje urzędujący Prezydent. 
(...) Mogę powiedzieć z dumą, że 
mamy Prezydenta - dobrego czło-
wieka, z dystansem do siebie, po-
czuciem humoru, człowieka wrażli-
wego na sprawy społeczne. I z tego 
jestem jako Szef Związku bardzo 
dumny. Dla nas, jako dla Solidar-
ności jest to wielkie wyróżnienie, że 
możemy przyznać i przyznaliśmy 
Panu Prezydentowi tytuł Człowie-
ka Roku. A tak faktycznie, to nie 
za rok 2019, ale całokształt na-
szej wspaniałej współpracy przez 
ostatnie 5 lat. (...) Pozwólcie, że So-
lidarność wypowie się także w tym 

temacie, bo mamy do tego prawo. 
Jeżeli słyszę niektórych polityków, 
szczególnie z opozycji, że Solidar-
ność i związki zawodowe winne 
zajmować się jedynie sprawami 
pracowniczymi, to mówię: tak, to 
nasza polityka. Polityka pracow-
nicza. I te ostatnie 5 lat pokazało, 
że taka polityka zdaje egzamin. Że 
niekoniecznie musimy wychodzić 
na ulice, organizować demonstra-
cje, bo dialog, rozmowa, przynosi 
efekty - mówił podczas gali Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność.

cd. str. III

23 czerwca 2020 roku w Zakopanem odbyła się gala „Człowiek Roku 2019 Tygodnika Solidarność”. Statuetkę otrzymał 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Andrzej Duda gwarantem Twoich praw !
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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. Od 5 czerwca 2020 r. obraz peregrynował po parafiach dekanatu Głogowa Małopolskiego, a od 15 czerwca po parafiach strzyzow-
skich. Od 25 czerwca do 5 lipca nawiedza parafie dekanatu czudeckiego.

Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP – KrasnaParafia pw. Matki Bożej Królowej Polski – Zaborów

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski – Widełka Parafia pw. Świętego Michała Archanioła – Styków

Posiedzenie Zarządu Regionu

Po przerwie spowodowanej 
przez koronawirusa, 25 czerwca 
2020 r. odbyło się posiedzenie 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Członkowie ZR zapoznali się 
z pracami Prezydium ZR na szcze-
blu regionalnym oraz pracami 
Komisji Krajowej, które omówił 
Roman Jakim, przewodniczący 

ZR. Pomimo niesprzyjających 
warunków zadania nałożone na 
Prezydium ZR i pracowników Re-
gionu Rzeszowskiego wykonywa-
ne były na bieżąco, choć w zdecy-
dowanej większości zdalnie.

Z zachowaniem narzuconych 
przez ministerstwo zdrowia za-
sad bezpieczeństwa odbywały się 
zebrania związkowe i spotkania 
z udziałem władz samorządo-
wych. Uczestniczono również 
w uroczystościach, w których nie 
mogło zabraknąć „Solidarności”.

Peregrynacja obrazu MB Ro-
botników Solidarności odbywa 
się zgodnie z harmonogramem, 
jedynie w okresie największej 
pandemii obraz nie nawiedził 
oddziału mieleckiego. Wszystko 
wskazuje też na to, że Pielgrzym-
ka Ludzi Pracy, której organiza-
torami są Regiony Rzeszowski 

i Ziemia Przemyska, będzie miała 
zmienioną formę, ale wiele zależy 
od poziomu rozwoju pandemii.

Najważniejsze informacje 
ze szczebla krajowego związa-
ne były z galą wręczenia tytułu 
„Człowiek Roku 2019 Tygodnika 
Solidarność”, który otrzymał Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda oraz z zapisami 
tarcz antykryzysowych.

Potwierdzone zostały też in-
formacje, że ogólnopolskie uro-
czystości z okazji 40-lecia NSZZ 
“Solidarność” (piknik, koncert) 
zostały odwołane. Przy kościele 
św. Brygidy w Gdańsku zorgani-
zowana zostanie ogólnopolska 
wystawa poświęcona kapłanom 
związanym z “Solidarnością”. 
Z Regionu Rzeszowskiego będą 
to księża Jan Jakubowski i Euge-
niusz Dryniak.

cd. str. IV
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8 czerwca w świetlicy Zarządu 
Regionu Rzeszowskiego odby-
ło się spotkanie przedstawicieli 
Komisji Zakładowych z Powiato-
wych Urzędów Pracy (PUP Rze-
szów, PUP Mielec, PUP Leżajsk). 
W spotkaniu udział wzięli także 
Przewodniczący ZR Roman Ja-
kim, Zastępca Przewodniczące-
go ZR Bogumiła Stec-Świderska, 
Członek Prezydium ZR Robert 
Bąk, radca prawny Monika Wo-
jak oraz organizator związkowy 
Adrian Bednarz.

Uwaga! Ankieta informacyjna
Przypominamy Organizacjom Związkowym NSZZ „Solidarność”, 

że mają obowiązek wypełniania Ankiety informacyjnej na dzień 30 
czerwca za I półrocze 2020 roku najpóźniej do 15 lipca br. 

Zachęcamy do jej wypełnienia bezpośrednio na stronie inter-
netowej (prawe Menu, zakładka "Dla komisji zakładowych" moduł 
"Pólroczna ankieta informacyjna"

Spotkanie przedstawicieli 
Solidarności z PUP

Celem spotkania było omó-
wienie bieżącej sytuacji oraz 
podjęcie właściwych kroków 
w związku z  dodatkowymi zada-
niami związanymi z COVID-19. 
Efektem spotkania jest zidenty-
fikowanie problemów, z jakimi 
spotykają się pracownicy urzę-
dów pracy w tym trudnym czasie. 
Dalszym krokiem będzie wysto-
sowanie pisma do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej oraz Rady Dialogu Społecz-
nego ze stanowiskiem w sprawie 
obecnej sytuacji w Powiatowych 
Urzędach Pracy.

Planowane są dalsze spotkania, 
nagłaśnianie problemów pra-
cowników w tych instytucjach 
i dojście do porozumienia w kwe-
stii rozwiązania obecnej sytuacji.

A. Chudzik

cd. ze str. I

Fragment wywiadu udzielo-
nego dla Tygodnika Solidarność 
i Tysol.pl

Michał Ossowski: - Panie Pre-
zydencie, temat ochrony rodziny 
uczynił Pan w swojej kampanii 
jako jedną z fundamentalnych 
kwestii. Dlaczego uznał Pan, że 
właśnie w obecnym czasie ochro-
na rodziny jest tak ważna?  

 
Prezydent Andrzej Duda: - Bo 

tego brakowało, i to bardzo. Ten 
brak szacunku dla rodziny prze-
jawiał się we wszystkich kwe-
stiach, także chociażby w pod-
niesieniu wieku emerytalnego. 
To także był cios w rodzinę. Gdy 
podczas kampanii w 2015 roku 
jeździłem po całej Polsce, naj-
częstszym argumentem było to, 
jak dzisiaj jest ciężko o pracę 
i jak skromnie się żyje. Dziad-
kowie chcieli zająć się wycho-
waniem naszych wnuków po to, 
żeby ich rodzice mogli iść do pra-
cy i zarabiać pieniądze. „Ja chcę 
przejść na emeryturę, nieważne, 

że nie będzie ona wysoka”. Wte-
dy niestety często wiązało się to 
z tym, że rodzice wyjeżdżali za 
granicę do pracy, to było tragicz-
ne, ale sami ludzie mówili mi, że 
nie ma wyjścia, że w kraju nie ma 
pracy, nie ma godnej płacy. Jak to 
wszystko zsumowałem, to stwier-
dziłem, że musi nastąpić sko-
kowe podniesienie jakości życia 
polskich rodzin. 

Ale jak zrobić to w kraju go-
spodarki rynkowej? Przecież nie 
podniesiesz skokowo wszyst-
kich wynagrodzeń, nie da się 
tego zrobić. Można oczywiście 
wprowadzić minimalną stawkę 
godzinową – zrobiliśmy to. Moż-
na podwyższyć płacę minimalną 
– zrobiliśmy to. Ale nie można 
kazać podwyższyć wynagrodzeń 
wszystkim. Dlatego ustanowili-
śmy świadczenie ze strony pań-
stwa dla rodziny. Po raz pierwszy 
w historii pieniądze poszły do 
rąk rodziców. A jaki był krzyk: 
„Nieodpowiedzialni ludzie! Pi-
jaństwo w rodzinach!”. I co się 
okazało? Kłamstwo, kłamstwo 
i jeszcze raz kłamstwo, bezczel-

nych liberalnych polityków, któ-
rzy nie chcieli wesprzeć polskich 
rodzin, nie chcieli realizować 
konstytucji, bo wsparcie dla ro-
dziny jest wprost zapisane w art. 
18 konstytucji jako obowiązek 
państwa polskiego. 

W związku z tym widzimy, że 
dopiero teraz ta konstytucja jest 
rzeczywiście realizowana i ja 
jestem bardzo z tego dumny. 
Przeszliśmy ten etap, w którym 
wsparliśmy fundamentem, wła-
śnie złożonym ze świadczeń spo-
łecznych, ten byt rodziny. Na tym 
fundamencie ten byt jakoś się 
opiera, nawet jeśli rodzina tego 
nie czuje, to jednak to jest. Jak 
się zaczął kryzys i strach o utratę 
pracy, bardzo spokojnie mówi-
łem do premiera: „Mateusz, my 
musimy wyjść i powiedzieć lu-
dziom, że 500+ będzie wypłaca-
ne, choćby się waliło i paliło. My 
musimy wyjść i powiedzieć: «Nie 
martwcie się, 13. emerytura bę-
dzie wypłacona. Spokojnie, pol-
skie państwo jest i działa»”. I zro-
biliśmy to, by ludzie czuli oparcie 
w polskim państwie. Ogromnie 

Andrzej Duda gwarantem Twoich praw !
mi na tym zależało, bo w ten spo-
sób buduje się zaufanie obywa-
teli do państwa. Teraz czeka nas 
kolejny etap i dlatego chcę przez 
kolejne 5 lat być prezydentem. 
Czas na podniesienie wynagro-
dzeń. 

Jak? W moim przekonaniu po-
przez boom inwestycyjny. Trze-
ba rozwinąć w Polsce działal-
ność inwestycyjną, wykorzystać 
te pieniądze, które mają iść do 
nas z Europy. W ramach następ-
nej perspektywy finansowej lat 
2021-2027 Komisja Europejska 
proponuje dla Polski 170 mi-
liardów euro. Proszę zwrócić 
uwagę, że w ostatnich 15 latach 
mieliśmy 164 miliardy. Do tego 
europejski fundusz odbudowy 
zapowiedziany przez szefową 
KE – 750 miliardów euro dla 
całej Europy, w tym duża część 
dla Polski, bo jesteśmy trzecim 
co do wielkości beneficjentem. 
Jeśli to wszystko dodamy, to jest 
coś na kształt planu Marshal-
la. Jeżeli nie wykorzystamy tej 
okazji, będzie to nasze dziejowe 
przestępstwo.
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Zarząd Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ Solidarność włączył się 
aktywnie w walkę ze skutkami 
COVID-19.

Zorganizowaliśmy zbiórkę pie-
niędzy na wsparcie służby zdrowia 
w regionie. Apel umieściliśmy na 
naszej stronie internetowej oraz 
na Facebooku. W rozpowszech-
nienie akcji włączyły się także sa-
morządy lokalne.

Dział Rozwoju Regionu Rze-
szowskiego podjął współpra-
cę z Caritas Diecezji Rzeszow-
skiej, Grupą Pomoc Sąsiedzka 
Rzeszów i grupą Maseczki dla 
Łańcuta. W ramach współpracy 
z grupą Maseczki dla Łańcuta 
i Pomoc Sąsiedzka Rzeszów do 
domów pomocy społecznej na 
terenie Rzeszowa i okolic zostały 
dostarczone bawełniane masecz-
ki ochronne w ilości około 1000 
sztuk. Placówki które zostały ob-
darowane to: Dom Pomocy Spo-
łecznej Rzeszów Łabędzia, Dom 
Pomocy Społecznej dla Kom-
batantów Rzeszów Powstańców 
Śląskich, Dom Pomocy Społecz-
nej Rzeszów Sucharskiego, Dom 
Pomocy Społecznej im. Józefy 
Jaklińskiej Rzeszów Powstańców 
Styczniowych. 

Dział rozwoju dostarczył rów-
nież blisko 200 sztuk rękawi-
czek i ponad 100 sztuk maseczek 
do Domu Pomocy Społecznej 
w Mielcu.

Dzięki współpracy z Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej i pomocy 
wolontariuszy grupy pomoc są-
siedzka Rzeszów opieką zostali 
objęci również potrzebujący se-
niorzy z Komisji Emerytów i Ren-
cistów – działacze Solidarności, 
a także seniorzy na terenie mia-
sta Rzeszowa. Pomoc w formie 
paczek odbyła się dzięki współ-
pracy z Caritas Diecezji Rzeszow-
skiej. Prowadzona była również 
pomoc w robieniu codziennych 
zakupów spożywczych, zakupów 
leków przy współpracy grupy po-
moc sąsiedzka Rzeszów. 

Dodatkowo poszczególne Or-
ganizacje NSZZ „Solidarność” 
z Regionu Rzeszowskiego poma-
gały bezpośrednio najbardziej 
potrzebującym:

• KZ NSZZ Solidarność przy ZOZ 
w Strzyżowie. Zarząd KZ podjął 
decyzje o indywidualnym zaan-
gażowaniu w pomoc dla społecz-
ności w miejscach zamieszkaniu 
członków związku. Największą 
pracę wykonano przy dystrybucji 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników szpitala oraz lokal-
nej społeczności (w tym wykona-

no sterylizację około 6000 sztuk 
maseczek uszytych przez miesz-
kańców powiatu strzyżowskiego).
• KM NSZZ Solidarność PZL Mie-
lec – zakup maseczek i fartuchów 
ochronnych o wartości 3100 zł.
• KZ NSZZ Solidarność MPGK Sp. 
z o. o – zakup maseczek i fartuchów 
ochronnych o wartości 560 zł.
• KM NSZZ „S’’ RZE Darowizna 
na przeciwdziałanie COVID–19 
dla Centrum Medycznego w Łań-
cucie w wysokości 5000,00 zło-
tych oraz pomoc dla Oddziału 
Zakaźnego w Mielcu w wysokości 
5000,00 złotych.
• Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność ICN Polfa 
Rzeszów S.A. w imieniu swoich 
członków przekazała 10tys. zł. na 
sprzęt ochrony dla pracowników 
szpitala w Łańcucie. 
• Komisja Oddziałowa Pracow-
ników Telekomunikacji NSZZ 
"S" w Rzeszowie przekazała do 
MDPS w Przemyślu: 60 szt. przy-
łbic ochronnych oraz 1000 szt. 
rękawiczek jednorazowych.

Na apel ZR o wpłaty środków 
finansowych na walkę z korona-
wirusem odpowiedziało:
• 11 Komisji Zakładowych NSZZ 
„Solidarność”
• Region  Rzeszowski NSZZ „Soli-
darność”
• 60 osób prywatnych

Łącznie zgromadzono kwo-
tę 21.525 zł, za którą zakupiono 
środki ochronne:
• Rękawiczki nitrylowe - 12000 
sztuk
• Maseczki medyczne z gumecz-
kami - 4350 sztuk
• Fartuchy ochronne flizelinowe 
25g/m - 565 sztuk
• Płyn do dezynfekcji rąk – 160 l
• Rękawiczki lateksowe - 200 
sztuk 
• Przyłbice ochronne 50 sztuk 
(darowizna od kol. Bernadety 
Frysztak)

Zakupione materiały trafiły do 
najbardziej potrzebujących w re-
gionie.

Jeszcze raz, dziękujemy 
wszystkim darczyńcom oraz 
przypominamy, że akcja pomocy 
poszkodowanym przez Covid-19 
wciąż trwa.

Dziękujemy za wsparcie
w walce z pandemiącd. ze str. II

Następnie Członkowie ZR 
przekazali informacje na temat 
sytuacji w zakładach pracy, z któ-
rych wynika, że najtrudniej jest 
w przedsiębiorstwach branży 
lotniczej i motoryzacyjnej. Pomi-
mo wsparcia udzielanego przez 
rząd w ramach tarczy antykryzy-
sowej oraz porozumień zawiera-
nych na czas pandemii ze związ-
kami zawodowymi, zwolnienia 
są nieuniknione. Największy 
niepokój jest wśród pracowni-
ków Pratt&Whitney, Areo Space 
i Goodrich. W strefie mieleckiej 
pracodawcy już redukują zatrud-
nienie. W Lear, gdzie działa „So-
lidarność”, w ramach zwolnień 
grupowych zredukowano zatrud-
nienie o 350 pracowników. Pozo-
stali pracują w wymiarze 4/5 eta-
tu na podstawie porozumienia 
antykryzysowego. W PZL-Mielec 
zaostrzono rygory sanitarne, by 
uchronić pracowników przed za-
każeniem i wywiązać się z podpi-
sanych kontraktów.

Pracownicy „budżetówki” rów-
nież zmagają się z problemami. 
W ZUS-ie pracodawca nie do-
trzymał terminów spotkań doty-
czących porozumień płacowych, 
a po negocjacjach „na odległość”, 
podwyżki różniły się od tych do-
celowo uzgodnionych. Wywołało 
to oburzenie wśród pracowni-
ków, którzy w dobie pandemii 
jako nieliczni nie wykonywali 
pracy zdalnej. Co więcej, praco-
wali w nadgodzinach, by podo-
łać wyzwaniom narzuconym na 
ZUS. „S” musiała interweniować 
w związku z nieprzestrzeganiem 
norm czasu pracy. Nauczyciele 
też czują się rozgoryczeni. Pan-
demia nie dość, że wydłużyła ich 
czas pracy, to jeszcze spowodo-
wała problemy z wypłatą wyna-
grodzeń za nadgodziny.

Niektórych branż pandemia 
nie dotknęła w takim stopniu 
jak pozostałych, np. Zakładów 
Chemicznych Ciech – Sarzyna, 

Kruszgeo Rzeszów, czy Orange. 
Jednak to również zasługa orga-
nizacji „S”, które zawarły z pra-
codawcą porozumienia, by skut-
ki Covid-19 w jak najmniejszym 
stopniu dotknęły pracowników.

Z przekazanych informacji wy-
nika, że sytuacja w DPS nie ulega 
poprawie. Wciąż nie ma ruchów 
płacowych, które pozwoliłby na 
wystarczającą obsadę personelu. 
Ponadto „S” DPS Mołynie zgłosi-
ła staroście o nagannej praktyce 
pracodawcy, który w jej ocenie 
dyskryminuje członków związku. 
W DPS Babica będzie zmiana na 
stanowisku dyrektora co wzbu-
dza nadzieję, że być może wtedy 
nastąpią ruchy płacowe. Jedynie 
w MDPS Przemyśl udało się tuż 
przed wybuchem pandemii wy-
negocjować podwyżki dla części 
pracowników, których wynagro-
dzenia zasadnicze były niższe od 
płacy minimalnej. Kolejna tura 
rozmów na temat wzrostu wyna-
grodzeń planowana jest w naj-
bliższych miesiącach.

Ponadto „S” Hortino w Leżajsku 
zaprotestowała przeciwko rozbu-
dowie biogazowni w pobliżu stud-
ni głębinowej zakładu, zwracając 
uwagę na zagrożenie jakości pro-
dukcji. Z kolei, „S” PGE poinfor-
mowała o ruchach kadrowych po 
przejściu zakładu pod aktywa pań-
stwowe oraz inwestycjach skiero-
wanych na rozwój fotowoltaiki.

Dowiedzieli się również, że 
obchody 40-lecia w Regionie 
Rzeszowskim odbędą się bez 
zaplanowanego koncertu w fil-
harmonii. Świętować będziemy 
w Mielcu, gdzie 1 lipca odbędzie 
się ogólnopolskie otwarcie wy-
stawy IPN „Tu rodziła się Soli-
darność”, którą również oglądać 
będzie można od 21 lipca w Rze-
szowie. Tradycyjnie, 31 sierpnia 
godz. 17.00 (zmiana godziny) 
odprawiona zostanie uroczysta 
msza św. w rzeszowskiej Farze 
z udziałem pocztów sztandaro-
wych.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Członkowie ZR zapoznali się z informacją dotyczącą zakupu 
środków ochronnych za fundusze wpływające od darczyńców, którzy 

odpowiedzieli na apel ZR o pomoc w walce z koronawirusem.
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Prawnik
informuje

W ramach działań anty-
kryzysowych weszły w życie 
przepisy, wprowadzające 
nowe świadczenie – dodatek 
solidarnościowy dla pracow-
ników, którzy w następstwie  
COVID-19 straciły pracę.

O nowe świadczenie mogą 
wnioskować osoby, z którymi 
po 15 marca 2020 r. pracodaw-
ca rozwiązał umowę o pracę 
za wypowiedzeniem lub ich 
umowa o pracę na czas okre-
ślony wygasła po tym terminie. 
Warunkiem otrzymania dodat-
ku solidarnościowego jest też 
podleganie ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu umowy 
o pracę przez łączny okres co 
najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek solidarnościowy 
wynosi 1400 zł miesięcznie 
i przysługuje od 1 czerwca do 
31 sierpnia 2020 r. Można go 
otrzymać najwcześniej za mie-
siąc, w którym osoba upraw-
niona złożyła wniosek.

Świadczenie przysługuje 
również bezrobotnym już zare-
jestrowanym w urzędzie pracy. 
W takiej sytuacji urząd pracy 
zawiesi dotychczas wypłaca-
ny zasiłek dla bezrobotnych 
lub stypendium wypłacane na 
szkolenia oraz podnoszenie 
kwalifikacji.

Ważne!

Za okres wypłaty dodatku 
solidarnościowego nie przy-
sługuje prawo do zasiłku cho-
robowego lub świadczenia re-
habilitacyjnego. Dlatego, osoba 
niezdolna do pracy z powodu 
choroby powinna wystąpić 
o świadczenie, które jest dla 
niej bardziej korzystne finan-
sowo.

Termin składania wniosków 
o dodatek solidarnościowy 
upływa 31 sierpnia 2020 r.  

Wniosek można złożyć wyłącz-
nie elektronicznie przez por-
tal Platforma Usług Elektro-
nicznych ZUS (wniosek EDS). 
Dokument musi być podpisany 
kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym, profilem zaufanym, 
podpisem osobistym (e-dowód) 
lub profilem PUE.

Informacja o przyznaniu pra-
wa do dodatku solidarnościowe-
go lub decyzja o odmowie będą 
dostępne również na portalu 
PUE ZUS. W przypadku pozy-
tywnego rozpatrzenia wniosku 
dodatek solidarnościowy trafi na 
wskazany we wniosku rachunek 
bankowy.

Jeśli w następstwie COVID-19 
po 15 marca 2020 r. straciłeś 
pracę lub Twoja umowa wyga-
sła, możesz otrzymać dodatek 
solidarnościowy. Dodatek so-
lidarnościowy przysługuje od 
1 czerwca, przez 3 miesiące, 
w wysokości 1400 zł. 

Kogo dotyczy?

• Ciebie, jeśli pracodawca roz-
wiązał z Tobą umowę o pracę za 
wypowiedzeniem po 15 marca 
2020 r.

• Ciebie, jeśli Twoja umowa 
o pracę na czas określony wyga-
sła po 15 marca 2020 r.

Jakie warunki musisz spełnić, 
aby skorzystać ze wsparcia?

Dodatek solidarnościowy 
otrzymasz, jeśli:

• mieszkasz na terytorium Pol-
ski i jesteś obywatelem RP lub 
jesteś cudzoziemcem w rozu-
mieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy 
o dodatku solidarnościowym 
przyznawanym w celu przeciw-
działania negatywnym skutkom 
COVID-19,

• podlegałeś ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu umowy 
o pracę przez łączny okres co 

najmniej 60 dni w 2020 r.,
• twój pracodawca po 15 marca 

2020 r. rozwiązał z Tobą umowę 
o pracę za wypowiedzeniem albo 
Twoja umowa wygasła po 15 mar-
ca 2020 r. z upływem czasu, na 
który ją zawarłeś,

• nie podlegasz ubezpiecze-
niom społecznym, ubezpiecze-
niu społecznemu rolników oraz 
ubezpieczeniu zdrowotnemu 
(z wyjątkiem sytuacji, kiedy je-
steś zarejestrowany w urzędzie 
pracy jako osoba bezrobotna lub 
pobierająca stypendium bądź je-
steś zgłoszony do ubezpieczenia 
zdrowotnego jako członek rodzi-
ny).

Co zyskasz?

• Otrzymasz wsparcie finan-
sowe w wysokości 1400 zł mie-
sięcznie za okres od 1 czerwca do 
31 sierpnia 2020 r.

• Jeśli już pobierasz zasiłek dla 
bezrobotnych lub stypendium 
wypłacane bezrobotnym na 
szkolenia oraz podnoszenie kwa-
lifikacji i uzyskasz prawo do do-
datku solidarnościowego, urząd 
pracy zawiesi Twoje dotychcza-
sowe świadczenie.

Dodatek solidarnościowy 
możesz otrzymać najwcześniej 
za miesiąc, w którym złożyłeś 
wniosek.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

• Wniosek o dodatek solidar-
nościowy możesz złożyć do 31 
sierpnia 2020 r. 

• Aby otrzymać dodatek soli-
darnościowy, musisz złożyć do 
ZUS wniosek na formularzu EDS.

• Wniosek możesz przekazać 
wyłącznie elektronicznie przez 
portal Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS.

Nie rozpatrzymy Twojego 
wniosku o dodatek solidarno-
ściowy, jeśli złożysz go po 31 

Dodatek solidarnościowy
sierpnia 2020 r.

Jak się z Tobą skontaktujemy?

• Jeśli będziemy mieli wątpli-
wości dotyczące wniosku, skon-
taktujemy się z Tobą e-mailem 
lub telefonicznie.

• Informacja o przyznaniu 
prawa do dodatku solidarno-
ściowego będzie na Twoim pro-
filu ubezpieczonego na portalu 
PUE ZUS.

• Jeśli pozytywnie rozpatrzy-
my Twój wniosek, otrzymasz 
dodatek solidarnościowy na 
wskazany przez Ciebie we 
wniosku rachunek bankowy.

• Decyzję odmowną w spra-
wie dodatku solidarnościowe-
go będziesz miał na portalu 
PUE ZUS.

Czy możesz się odwołać?

Jeśli odmówimy Ci prawa do 
dodatku solidarnościowego, 
będziesz mógł odwołać się do 
sądu.

Jakie masz obowiązki?

• Jeśli masz status bezrobot-
nego, musisz niezwłocznie 
poinformować urząd pracy 
o przyznaniu dodatku solidar-
nościowego.

• Jeśli pojawią się okoliczno-
ści, które uzasadniają utratę 
prawa do dodatku solidarno-
ściowego, musisz niezwłocznie 
poinformować o tym Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie otrzymasz pomoc?

• W dni robocze (pn.–pt.) 
w godzinach 7–18 w Centrum 
Obsługi Telefonicznej ZUS pod 
numerem: 22 560 16 00

• Za pośrednictwem poczty 
elektronicznej – pod adresem: 
cot@zus.pl

Akcja wciąż trwa!
NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego, zwraca się do wszystkich ludzi 

dobrej woli, członków NSZZ Solidarność,  organizacji zakładowych NSZZ Soli-
darność  z prośbą o włączenie się do zbiórki pieniężnej  na zakup najpilniej-
szych środków ochrony zdrowia, przeciwdziałających  zarażeniu Covid-19. 

Zebrana kwota zostanie przekazana na zakup tychże środków dla najbar-
dziej potrzebujących szpitali  na terenie naszego Regionu.

Bądźmy razem! Ten czas to egzamin z naszego człowieczeństwa.

Wpłaty na  konto  96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 z dopiskiem: koronawirus
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Zofii OSICE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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Rodzinie i bliskim śp. Stanisława MICAŁA
wyrazy szczerego współczucia

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

przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

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

Z okazji 10. rocznicy beatyfika-
cji ks. Jerzego Popiełuszki w ko-
ściele św. Stanisława Kostki na 
Żoliborzu została zainstalowana 
gablota z przedmiotami, któ-
re miał ze sobą ks. Jerzy w dniu 
swojej męczeńskiej śmierci. Wy-
darzenie odbyło się 6 czerwca 
2020 r. w kaplicy relikwii, któ-
ra tego dnia została ponownie 
otwarta dla wiernych.

W pancernej gablocie zobaczyć 
można m.in. różaniec ks. Jerze-
go, złoty medalik, honorową le-
gitymację odznaki Akcji „Burza”, 
wezwanie na przesłuchanie do 
prokuratury, metalowy obrazek 
Matki Bożej z Dzieciątkiem po-
chylającej się nad żołnierzem 
AK, zapalniczkę z napisem “So-
lidarność”, orzełka czy zdjęcie 
z Mszy św. za Ojczyznę.

W pierwszej, wcześniej udo-

10 czerwca 2010 r. zmarł Stanisław Micał
– prezes Zarządu Okręgu WiN w Rzeszowie. 
Działacz i przyjaciel NSZZ „Solidarność”.

Urodził się 29 kwietnia 1931r. w Świlczy k. Rze-
szowa. W latach 1950-1954 student Wydziału Elek-
tromechanicznego Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Od 1970 r. do 2002 r. właściciel warsztatu ślusarskiego 
w Rzeszowie. Członek Stronnictwa Demokratycznego i Cechu Rze-
miosł Różnych. W 1981 r. organizator i przewodniczący „Solidarno-
ści” w Cechu Rzemiosł Różnych. Po 13 grudnia 1981 r. współorga-
nizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz Katolickich Tygodni 
Historycznych w Rzeszowie i innych miejscowościach woj. rzeszow-
skiego. W latach 1982-1989 społeczny pracownik Komitetu Pomocy 
Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz 
Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie (póź-
niej Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny), organizator spo-
tkań opłatkowych Duszpasterstwa Kombatantów AK przy kościele 
farnym w Rzeszowie. Następnie w latach 1988-1992 członek Die-
cezjalnej Rady Kultury przy bp. ordynariuszu przemyskim. Członek 
komitetu organizacyjnego, który doprowadził do wmurowania tablic 
pamiątkowych poświęconych płk. Leopoldowi Lisowi-Kuli w kościele 
św. Wojciecha i Stanisława 12 maja 1985 r. i Mieczysławowi Kawal-
cowi w kościele parafialnym w Trzcianie 8 listopada 1987 r. W la-
tach 1989-1990 przewodniczący KKK ZZ Rzemiosła Indywidualnego 
„Solidarność” z siedzibą w Bydgoszczy. Od 1996 r. na emeryturze. Od 
1998 r. prezes Zarządu Okręgu WiN w Rzeszowie.

IPN O/Rzeszów

Spoczął w Alei Zasłużonych na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. 

Jadwidze MOŚCISZEWSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

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

Dagmarze DERĘGOWSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

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

Beacie SZEWCZYK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

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

Kaplica relikwii bł. Jerzego Popiełuszki

stępnionej gablocie, eksponowa-
na jest sutanna, w której zginął 
ksiądz Popiełuszko, uprowadzony 
i zabity przez funkcjonariuszy SB, 
19 października 1984 roku. Le-
gendarny kaznodzieja Mszy w in-
tencji Ojczyzny, które sprawował 
w latach 80. ub. wieku w koście-
le św. Stanisława Kostki, przy tej 
świątyni został też pochowany.

W salach dolnego kościoła, mie-
ści się Muzeum Księdza Jerzego 
Popiełuszki. Założył je ówczesny 
proboszcz, ksiądz prałat Teofil 
Bogucki niedługo po męczeńskiej 
śmierci kapłana W 2004 roku, 
staraniem kolejnego proboszcza, 
księdza Zygmunta Malackiego, 
Muzeum otrzymało nowoczesną, 
multimedialną formę. 

Warto podczas wakacji zna-
leźć czas, by odwiedzić żoliboską 
świątynię.

Od 1 sierpnia 2020 do 31 lip-
ca 2021 r. każdy obecny członek 
„Solidarności” oraz osoby, które 
zdecydują się zapisać do związku 
w trakcie trwania akcji, otrzyma-
ją bon o wartości 200 zł na wypo-
czynek w ośrodkach wczasowych 
należących do Doms Sp. z o.o.

Bony dystrybuowane będą po-
przez Regiony NSZZ „S”.

Bony można wykorzystać na 
nocleg wraz z wyżywieniem oraz 
zabiegi w Centrach Odnowy Bio-
logicznej w:
Ośrodku Hyrny w Zakopanem

 www.hyrny.pl
Ośrodku Savoy w Spale 

www.savoy.com.pl
Ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku 

www.osrodekziemowit.pl

Dla każdego członka „Solidarności”
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 Z A N I M  Z A G Ł O S U J E S Z  
 

PO-PSL  
Prezydent Bronisław Komorowski 

koniec kadencji, 2015 r. 
 

Wydłużenie obowiązku pracy do 67 roku życia, czyli o 7 lat u 
kobiet i 2 lata u mężczyzn, pomimo sprzeciwu społecznego 

Minimalne wynagrodzenie – 1750 zł, brak stawki godzinowej 

Umowy śmieciowe, bez ochrony zatrudnienia, ochrony 
wynagrodzenia, prawa do urlopu, ubezpieczenia ZUS 

Stopa bezrobocia – 9,6% (X 2015) 

Najniższa emerytura – 880,45 zł oraz renta – 675,13 zł. Średnia 
emerytura esbeków to ponad 4000 zł 

Kradzież pracownikom połowę oszczędności emerytalnych 
zgromadzonych w funduszach OFE – 153 mld zł 

Zamrożenie odpisu na ZFŚS - 1093,93 zł 

Podwyższenie podatku VAT do 23%. Na artykuły dziecięce 
drastycznie z 8% do 23%. 

Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców 

Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego 

Nowe podatki od gazu, prądu i paliwa pod płaszczykiem ochrony 
środowiska 

Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa) 

Straty dla budżetu każdego roku do 60 mld zł z powodu niskiej 
ściągalności podatków m.in. VAT i CIT 

Wyprzedaż majątku narodowego i pozbywanie się spółek 
strategicznych, m.in. stoczni i banków 

Próba likwidacji polskich kopalni 

Próba doprowadzenia LOT-u do upadłości 

 

 Z A N I M  Z A G Ł O S U J E S Z  
 

PiS-Zjednoczona Prawica  
Prezydent Andrzej Duda 

koniec kadencji, 2020 r. 
 

Powrót, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, praca dla 
kobiet do 60 roku życia i dla mężczyzn do 65 roku życia 

Minimalne wynagrodzenie – 2600 zł oraz minimalna stawka 
godzinowa – 17 zł 

Umowy o pracę gwarantujące ubezpieczenia ZUS oraz 
ochronę przepisami kodeksu pracy 

Stopa bezrobocia – 5,4% (III 2020) 

Najniższa emerytura – 1200 zł oraz renta – 900 zł plus raz  
w roku 13 emerytura lub renta – 1200 zł lub 900 zł 

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jako 
dodatkowego indywidualnego zabezpieczenia 
emerytalnego 

Odmrożenie odpisu na ZFŚS – 1550,26 zł 

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do 
ukończenia 26 roku życia 

Pomoc dla rodzin dzięki 500 zł miesięcznie na każde 
dziecko oraz 300 zł wyprawka szkolna na każde dziecko  

Obniżenie stawki PIT do 17% dla pracowników 

Obniżenie stawki CIT do 9% dla przedsiębiorców 

Wprowadzenie ulgi termoizolacyjnej oraz dofinansowanie 
do programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd”  

Wzrost wpływów dla budżetu dzięki uszczelnieniu VAT 

Ograniczenie handlu w niedziele, zgodnie z obywatelskim 
projektem 

Zniesienie wiz do USA 

 

Zanim zagłosujeszZANIM ZAGŁOSUJESZ 12 LIPCA
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