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Wybory prezydenckie w II tu-
rze wygrał Andrzej Duda, kandy-
dat wspierany i popierany przez 
Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. 

Dlaczego? Bo to Prezydent 
przyjazny pracownikom, dzię-
ki któremu udało się naszemu 
Związkowi wprowadzić wiele 
dobrych rozwiązań dla polskich 
pracowników i polskich rodzin. 
M.in.: wyższą o 1200 złotych pła-
cę minimalną, 17-to złotową 
stawkę godzinową, sprawiedliwy 
wiek emerytalny, wyższy fundusz 
socjalny, ochronę przed bez-
prawnym zwolnieniem, wolne od 
handlu niedziele, ograniczenie 
umów śmieciowych, wsparcie dla 
rodzin, seniorów, lepszą egzeku-
cję praw pracowniczych.

A. Duda zdobył 51,03 procent 
poparcia wyborców, co oznacza, 
że uzyskał 10 mln 440 tys. 648 
głosów. przy frekwencji 68,18 
proc. Najwięcej głosów wybor-
ców zdobył w sześciu wojewódz-
twach: małopolskim z wyni-

kiem 59,75 proc.; podkarpackim 
– 70,92 proc.; lubelskim – 66,31 
proc.; podlaskim – 60,14 proc.; 
łódzkim – 54,46 proc. i święto-
krzyskim z wynikiem 64,41 proc.

- Prezydent Andrzej Duda, 
z którym „Solidarność” - naj-
większa, najsilniejsza i najlepiej 
zorganizowana grupa społeczna 
w Polsce podpisała kolejną umo-
wę programową - jest gwaran-
tem, że tych dobrych rozwiązań 
będzie więcej, a te które mamy, 
zostaną zachowane. Dziękuję 
wszystkim członkom i sympa-
tykom naszego Związku, którzy 
oddali swój głos na prezydenta 
Andrzeja Dudę. To jedyny kan-
dydat, który zabiegał o nasze 
poparcie i swoją działalnością 
udowodnił, że jest człowiekiem 
wiarygodnym. W imieniu NSZZ 
„Solidarność” gratuluję Prezy-
dentowi ponownego wyboru 
i życzę dalszej owocnej współ-
pracy dla dobra polskich rodzin 
i pracowników - napisał Piotr 
Duda, przewodniczący KK.

Wygrał Andrzej Duda, 
który jako jedyny zabiegał 
o poparcie „Solidarności” 

1 lipca 2020 r. w Mielcu otwarta 
została pierwsza z cyklu 53 wy-
staw „TU rodziła się Solidarność” 
przygotowanych Instytut Pamię-
ci Narodowej w 40. rocznicę po-
wstania NSZZ „Solidarność”.

Inauguracji dokonali prezes 
IPN dr Jarosław Szarek wspól-
nie z dr. Dariuszem Iwanecz-
ko, dyrektorem rzeszowskiego 
oddziału IPN oraz Jackiem Wi-
śniewskim, prezydentem miasta 
Mielca. 

List przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” Piotra Dudy, skie-
rowany do uczestników uro-

czystości, odczytał Roman Ja-
kim, przewodniczący Zarządu 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność”: - W mieleckiej 
WSK stanęli pracownicy dwóch 
wydziałów, domagając się pod-
wyżek i poprawy swojego cięż-
kiego losu. Ponad dwa tysiące 
ludzi przemogło strach i czynnie 
upomniało się o godność. Ta iskra 
roznieciła pożar, którego finałem 
były kolejne strajki, zakończone 
porozumieniami w Szczecinie, 
Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Dą-
browie Górniczej. (...)

cd. str. II

Podpisanie Umowy Programowej dot. Praw Pracowniczych i Socjalnych,
do relizacji której zobowiązał się Prezydent RP. Warszawa, 5.05.2020 r.

Prezes IPN dr Jarosław Szarek zwracał uwagę, że w tym czasie 
odwaga była potrzebna, bo pamięć tego, jak władza komunistyczna 

traktuje protestujących robotników, była żywa

31 sierpnia, godz. 17.00 - msza św. w kościele farnym w Rzeszowie
w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność
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Kapłani wspierający NSZZ „Solidarność”
W 40-lecie NSZZ „Solidarność” Instytut Dziedzictwa Solidarności przygotowuje ogólnopolską wystawę poświęconą kapłanom, którzy 

wspierali rodzącą się „Solidarność”. Ekspozycja wystawy dostępna będzie przy kościele św. Brygidy w Gdańsku. 
Kapłanów z Regionu Rzeszowskiego reprezentować będą księża Jan Jakubowski i Eugeniusz Dryniak. Ich sylwetki przedstawiamy poniżej. 

Natomiast w następnych wydaniach „Infoserwisu”, przypominać będziemy kolejnych zasłużonych dla „Solidarności” księży, którzy swoją po-
sługę sprawowali na terenie Regionu Rzeszowskiego.

Notki biograficzne księży zaczerpnięte z www.encysol.pl

Ks. Eugeniusz Dryniak
 

(ur. 17 listopada 1955 r. w Rożnia-
towie, zm. 10 lutego 2019 r. w Sa-
noku)

Był absolwentem Semina-
rium Duchownego w Przemyślu. 
W 1980 r. przyjął świecenia ka-
płańskie. W okresie 1980-1982 
był wikariuszem w parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Zagórzu, 1982-
1987 w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, 
1987-1989 w parafii Matki Bożej 
Królowej Polski w Przemyślu. 
Od 1982 r. był kapelanem „Soli-
darności” najpierw w Rzeszowie, 
a od jesieni 1987 r. w Przemyślu. 
Głosił odważne kazania patrio-
tyczne; współorganizował we 
własnym mieszkaniu spotkania 
działaczy podziemia. W okresie 
1983-1987 był bliskim współpra-
cownikiem RKW w Rzeszowie, 
współorganizował działalność 
wydawniczą i kolportaż pod-
ziemnej prasy lokalnej i ogól-
nopolskiej, m.in. „Tygodnika 
Mazowsze”, „Woli”, „Przeglądu 
Wiadomości Agencyjnych”, „Hut-
nika”, raportów Konwersatorium 
Doświadczenie i Przyszłość. Jego 
mieszkanie służyło jako magazyn 
papieru i matryc oraz punkt roz-
działu prasy i wydawnictw pod-
ziemnych. W latach 1983-1989 
był współorganizatorem i prze-
wodnikiem duchowym pielgrzy-
mek „Solidarności” rzeszowskiej 
i przemyskiej na Jasną Górę 
(w ramach ogólnopolskich Piel-
grzymek Ludzi Pracy) i do War-
szawy z okazji wizyt Jana Pawła II 

w Polsce oraz na pogrzeb ks. Je-
rzego Popiełuszki, a także rocz-
nicowych pielgrzymek na grób 
ks. J. Popiełuszki. Od lipca 1984 r. 
pełnił funkcję kapelana Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Rzeszowie. W l. 1987-1989 był 
członkiem redakcji „Roli Katolic-
kiej” – nieregularnego tygodnika 
diecezjalnego, ukazującego się 
nielegalnie za zgodą bp. Ignacego 
Tokarczuka, ordynariusza prze-
myskiego. Posiadał zastrzeżenie 
wyjazdów zagranicznych w okre-
sie 12.11.1985 r. do 25.07.1989 
r. Od 1989 r. organizator i pro-
boszcz nowej parafii św. Józefa 
Rzemieślnika w Nowym Zagórzu. 

Uhonorowany przez Region 
Rzeszowski statuetką Pomnika 
Poległych Stoczniowców, odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy-
żem Wolności i Solidarności .

Ks. Jan Jakubowski

(ur. 6 grudnia 1939 roku w Tarno-
górze, zm. 26 października 2016 
roku w Łańcucie)

Święcenia kapłańskie przyjął 21 
czerwca 1964 roku w katedrze 
w Przemyślu. Proboszcz parafii 
Sonina (1980-2010). W 1988 roku 
w Soninie przystąpił do budowy 
nowego kościoła. Kamień węgiel-
ny w 1989 roku poświęcił biskup 
Ignacy Tokarczuk, a kościół 23 
czerwca 1991 roku został poświę-
cony przez bp. Frankowskiego.  

Na początku lat 80-tych ks. 
Jakubowski zaangażował się 
w działalność opozycyjną. Po 
13 grudnia  1981 plebania stała 
się miejscem spotkań opozycji 
solidarnościowej. Ksiądz Jaku-
bowski ukrywał poszukiwanych 
przez SB opozycjonistów, prze-
chowywał podziemną prasę, pro-
wadził działalność charytatywną.

W lipcu 1982 podczas odbywa-
jącego się spotkania na plebanię 
wtargnęła MO, zarekwirowano 
powielacz, a uczestników zatrzy-
mano i przesłuchiwano.

W lutym 1983 odprawił mszę 
św. w rocznicę podpisania poro-
zumień rzeszowsko-ustrzyckich. 
Był inicjatorem utworzenia Brac-
twa Trzeźwości i twórcą Ośrodka 
Duszpasterstwa Rolników In-
dywidualnych w Soninie. Orga-
nizował na plebanii spotkania 
działaczy Solidarności Rolników 
Indywidualnych i  Solidarno-
ści. Organizował comiesięczne 
spotkania opozycjonistów i pre-
lekcje na tematy historyczne 
i związane z ówczesna sytuacją 
polityczną, które gromadziły ok. 
100 osób z Soniny, Łańcuta, Rze-
szowa, Krosna, Sokołowa, Leżaj-

ska, Jarosławia. Z 14/15 VII 1984 
tzw. nieznani sprawcy zatruli 
studnię i wymalowali swastyki na 
ścianach plebanii.

Ksiądz Jakubowski był kazno-
dzieją Duszpasterstwa Ludzi Pra-
cy diecezji przemyskiej, współor-
ganizatorem i uczestnikiem tzw. 
Marszy Trzeźwości z Soniny do 
Warszawy, które były faktycznie 
pielgrzymkami do grobu ks. Je-
rzego Popiełuszki.  W październi-
ku 1986 organizował spotkania na 
plebanii dotyczące podjęcia jaw-
nej działalności przez Tymczaso-
wą Radę Regionalną NSZZ „S”.

Ksiądz Jakubowski za swo-
ją działalność był wielokrotnie 
wzywany na rozmowy ostrze-
gawcze przez SB, inwigilowany 
w ramach specjalnej operacji o  
kryptonimie ,,Pasterz” założonej 
w związku z działalnością Dusz-
pasterstwa Rolników Indywidu-
alnych w lutym 1984 przez Wy-
dział IV SB WUSW w Rzeszowie. 

Po przejściu na emeryturę po-
został na terenie parafii Sonina, 
gdzie pomagał na miarę swoich 
sił i zdrowia.

Odznaczony Orderem Odro-
dzenia Polski, Polonia Restiuta.

Stanisław Łakomy, przewodniczący „Solidarności” w rzeszow-
skim MPK, członek RKW: - Ks. Eugeniusz Dryniak był wyjątkowy 
i działacze z całej Polski nam go zazdrościli, a bywaliśmy w wielu mia-
stach, by zobaczyć jak inni organizują się w duszpasterstwa ludzi pracy. 
Był niesamowicie zaangażowany w naszą działalność, nie tylko włożył 
dużo pracy, ale i pieniędzy, bo my po prostu ich nie mieliśmy. W miesz-
kaniu księdza zorganizowaliśmy magazyn i warsztat maszyn do produk-
cji bibuły. Ksiądz był odważny, chciał wolności jak my i miał charyzmę. 
Stanął na czele rzeszowskiego duszpasterstwa, bo potrafił przyciągać 
ludzi. Szukał też różnych rozwiązań, by nas jednoczyć. Oprócz mszy św. 
organizował spotkania z ciekawymi osobami, historykami, aktorami. 
Pamiętam, jak Anna Nehrebecka, będąc w Rzeszowie była zachwycona 
naszą i księdza działalnością. Mówiła, że stworzyliśmy coś wspaniałego, 
że nawet w Warszawie czegoś takiego nie ma. Niedługo po Polsce roznio-
sła się informacja, że w Rzeszowie jest tak prężnie działające duszpaster-
stwo i taki ksiądz. Na jednej z Pielgrzymek Ludzi Pracy poproszony został 
o wygłoszenie kazania, które poruszyło nie tylko pielgrzymów. Mieliśmy 
kłopot z powrotem do Rzeszowa, bo esbecja chciała nas przymknąć, na 
szczęście ks. Dryniak był znakomitym kierowcą.

Zbigniew Sieczkoś, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego w latach 1982-1992: - Ks. Jan Jakubowski był bardzo aktywny. 
Zapewnił taką „przytulnię” dla opozycjonistów z „Solidarności”, gdzie mo-
gliśmy się spotykać. Stworzył w Soninie dla nas podobne zaplecze kościel-
ne, jak w Rzeszowie o. Bernardyni. Wspólnie z księdzem próbowaliśmy 
robić marsze, pielgrzymki, czy spotkania, jednocześnie manifestujące do-
konania „Solidarności” w stanie wojennym. Uczestniczyli w nich nie tylko 
opozycjoniści, ale rolnicy i inne grupy społeczne, dla których ks. Jakubow-
ski zapraszał ciekawych ludzi. Taka formuła się przyjęła i rzesze garnęły 
się na te spotkania, czasami bywało i 200 osób. W ten sposób całe środo-
wisko się integrowało, ludzie z zakładów przemysłowych, służby zdrowia, 
oświaty, kultury itd. Ksiądz też był niezwykle odważny, bo ukrywał przed 
esbecją znanych opozycjonistów, m.in. dziennikarza Piotra Jeglińskie-
go, śp. Jana Stepka, czy Janusza Krupskiego, który zginął w Smoleńsku. 
Śmiało można powiedzieć, że u ks. Jakubowskiego była „wylęgarnia” opo-
zycjonistów z „Solidarności”. Niektórzy z nich działają do dziś. 
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dokończenie ze str. I

21 lipca w Rzeszowie odbyła się 
kolejna odsłona wystawy o jed-
nym z najważniejszych wyda-
rzeń końca XX wieku.  Odsłonił 
ją w Ogrodach Bernardyńskich 
dr Dariusz Iwaneczko, dyrektor 
Oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Rzeszowie. 

Wystawa ma charaker moduło-
wy i składa się z kilkudziesięciu 
plansz prezentowanych w kil-
kudziesięciu miastach Polski. 
Ekspozycje mają na celu ukaza-
nie ogólnopolskich masowych 
strajków z lipca, sierpnia i wrze-
śnia 1980 r. Wystawy składają 
się z części ogólnopolskiej, czę-
ści regionalnych oraz lokalnych, 
ukazujących powstawanie „Soli-
darności” w niemal każdym za-
kątku naszego kraju. W tym wiel-
kim zwycięstwie, jaką była i jaką 
jest polska „Solidarność”, mają 
udział miliony najczęściej ano-
nimowych osób. Tą wystawą IPN 
chce złożyć im hołd. 

- We wszystkich tych miejscach 
robotnicy rozpoczęli akcje prote-
stacyjne, które wprawdzie mia-
ły podłoże ekonomiczne, jednak 
stopniowo dokonywały wyłomu 
w strukturze władzy komunistycz-
nej. W efekcie przyczyniły się do 
powstania fenomenalnego ruchu, 
niespotykanego na skalę świato-
wą, jakim był NSZZ „Solidarność”, 
którego siła składała się z małych 
części, ale urosła  do potężnej orga-
nizacji - mówił do licznie przyby-
łych D. Iwaneczko. 

– Myślę, że to dobry pomysł, 
szerzenie i przypominanie miejsc 
gdzie rodziła się Solidarność jest 
niesłychanie ważne. Wszyscy 
pamiętają i mówią o porozumie-
niach gdańskich, szczecińskich, 
jastrzębskich, czy o lubelskim lip-
cu. Natomiast o mniejszych miej-
scowościach jak Mielec, Sanok, 
czy Tarnów, gdzie strajki również 
miały miejsce mówi się nieco 
mniej. To jest znakomity czas, by 
pokazać w różnych miejscowo-
ściach tych ludzi i zakłady, które 
miały wpływ na to, że w 1980 roku 
narodziła się Solidarność. 

Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie 
odwaga i determinacja ludzi So-
lidarności, którzy przez niestru-
dzoną walkę z systemem tota-
litarnym, oddanie, poświęcenie, 
cierpienie, inwigilację, wyklucze-
nie i poniżenie dawali świadectwo 
prawdzie płacąc niejednokrotnie 
najwyższą cenę. I to dzisiaj wła-
śnie Im - pracownikom: WSK PZL 
Rzeszów, Instal Rzeszów, Pre-
dom-Zelmer, Inwestprojekt, PKS 
Towarowy i Osobowy, Politech-
niki Rzeszowskiej, MPK Rzeszów 
i wielu innych rzeszowskich za-
kładów należą się słowa podzię-
kowania. Ale również  rolnikom, 
którzy na naszej Rzeszowskiej zie-
mi tworzyli Solidarność Rolników 
Indywidualnych – podsumował 
wystawę Roman Jakim, przewod-
niczący ZR.

Trasy wszystkich wystaw regio-
nalnych zbiegną się 28 sierpnia 
na wernisażu w Warszawie.  

red

Tu rodziła się Solidarność

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych, wielu gości oraz szerokie grono działaczy opozycji 

antykomunistycznej i uczestników strajków z 1980 r. 

Wystawa w dniu otwarcie cieszyła sie szerokim zainteresowaniem

Tarcza 4.0, czyli ustawa z dnia 
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 
oprocentowania kredytów ban-
kowych udzielanych przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdze-
nie układu w związku z wystą-
pieniem COVID-1 (Dz. U. 2020 
poz. 1086), która weszła w życie  
23 czerwca br., przewiduje moż-
liwość udzielenia urlopu wypo-
czynkowego bez zgody pracow-
nika. Przepis ten odnajdziemy 
w znowelizowanej ustawie z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych, 
w art. 15gc.

Pracodawca będzie mógł jed-
nostronnie skierować pracow-
nika na 30 dni zaległego urlopu 
wypoczynkowego. Takiej moż-
liwości nie ma w przypadku 

urlopu bieżącego, do którego 
pracownik nabył prawo od dnia 
1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z nowym przepisem, 
w okresie obowiązywania sta-
nu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, ogłoszonego 
z powodu COVID-19, pracodaw-
ca może według swojej decyzji 
udzielić pracownikowi zaległe-
go urlopu wypoczynkowego.

Decyzję taką pracodawca:
• podejmuje jednostronnie,
• sam wskazuje termin, kiedy wy-
syła pracownika na urlop (może 
to być z dnia na dzień),
• może pominąć już obowiązują-
cy plan urlopów,
• a pracownik jest obowiązany 
taki urlop wykorzystać.

Urlopem zaległym jest urlop, 
do którego pracownik nabył pra-
wo po 1 stycznia 2019 i wcześniej.

Monika Wojak

Urlop bez zgody pracownika, 
wyłącznie zaległy!
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Ponad sześciuset nowych 
członków i ponad dwadzieścia 
nowych organizacji związko-
wych. To efekt pracy 13. organiza-
torów związkowych, pracujących 
w 8 makroregionach w ramach 
programu pilotażowego „Rozwój 
Związku” wdrożonego przez KK. 

Całość projektu spina system 
informatyczny, dzięki które-
mu na bieżąco przekazywane 
są informacje o liczbie spotkań, 
nawiązanych kontaktach oraz 
liczbie nowych członków i orga-
nizacji związkowych.

W Zakopanem, 25-26 czerwca 
odbyły się pierwsze warsztaty no-
wych organizatorów, w których 
udział również wzięli organiza-
torzy z Regionu Rzeszowskiego 
Joanna Turoń i Adrian Bednarz.

Główna część warsztatów po-
święcona była przede wszystkim 

wymianie doświadczeń. Organi-
zatorzy nie tylko dzielili się swo-
imi umiejętnościami, ale również 
dużo mówili o problemach, które 
pojawiały się podczas rozmów 
z pracownikami.

Z kolei w części szkoleniowej 
Ireneusz Pszczoła, jeden z bar-
dziej doświadczonych organi-
zatorów, dzielił się swoimi me-
todami prowadzenia rozmów 
indywidualnych i swoim „warsz-
tatem pracy”. Podobnie Janusz 
Zabiega, szef działu szkoleń Ko-
misji Krajowej, który na co dzień 
prowadzi szkolenia z rozwoju 
związku.

Organizatorzy spotkali się rów-
nież z przedstawicielami Krajo-
wej Sekcji Młodych NSZZ „Soli-
darność”. Rozmawiali głównie 
o planowanym na jesień III Fo-
rum Młodych.                           tysol.pl

Ponad 600. nowych członków 
i ponad 20. nowych organizacji! 

Rozwój związku w rękach organizatorów

Wybory do nowej Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”  
Jeronimo Martins Polska S.A. przy Regionie Rzeszowskim odbyły się 
5 lipca 2020 r.

To już kolejna organizacja związkowa z branży handlowej w naszym 
regionie.

Dziękujemy wszystkim za obecność i życzymy samych sukcesów.

Regionalne Biedronki zorganizowane

23 lipca w siedzibie Oddziału 
ZR w Leżajsku odbyło się spo-
tkanie członków Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników DPS Piskorowice 
– Mołynie z udziałem Marka Hoj-
ło - przewodniczącego Oddziału 
ZR i Rafała Rzepeckiego - radcy 
prawnego ZR. Pomimo zapro-
szenia, nie pojawił się przed-
stawiciel starosty leżajskiego, 
choć spotkanie poświęcone było 
bieżącej sytuacji pracowników 
i podopiecznych placówki podle-
głej starostwu.

Związkowcy zwracali uwagę na 
problemy pracy w dobie korona-
wirusa, z przestrzeganiem prawa 
pracy oraz przepisów bhp.

Dominującym tematem był 
wniosek OZ „S” do starosty 
o przekazanie środków finanso-
wych umożliwiających ustalenie 
od 1 lipca 2020 r. minimalnej wy-
sokości wynagrodzenia zasadni-
czego, jako kwoty odpowiadającej 
110% wynagrodzenia minimal-
nego ustalanego na podstawie 
przepisów ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę.

Związkowcy argumentowali, 
że od wielu lat praca w DPS jest 
niedoszacowana, a wydarzenia 

związane z epidemią dodatkowo 
uwypuklają problem wysokiego 
ryzyka pracy. Przekonywali rów-
nież, że brak wzrostu wynagro-
dzeń w nieodległej perspekty-
wie spowoduje brak chętnych do 
świadczenia trudnej, ryzykownej 
i odpowiedzialnej pracy w pla-
cówce.

Niestety podnoszone kwestie, 
nie spotkały się z pozytywną re-
akcją ze strony pracodawcy, ani 
starosty. Na wcześniejszym spo-
tkaniu starosta powołał się na 
trudną sytuację finansową zwią-
zaną z przeznaczaniem środków 
na walkę z Covid-19. Podkreślił 
również, że ryzyko zarażenia się 
koronawirusem istnieje wszę-
dzie, nie tylko w DPS, który jak na 
razie wolny jest od zakażeń. Do 
kwestii ryzyka braku personelu, 
spowodowanego niskimi zarob-
kami starosta nie odniósł się.

Radca prawny omówił zgłasza-
ne przez pracowników wątpliwo-
ści natury prawnej i przybliżył 
możliwości jakie ma organizacja 
związkowa, gdyby nie udało się 
w formule dialogu i negocjacji 
rozwiązać bieżących spraw i pro-
blemów.

red.

Solidarność DPS walczy 
o godne warunki pracy
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Prawnik
informuje

Bon turystyczny o wartości 
200 zł dla każdego członka „So-
lidarności” można już odbierać 
u przewodniczącego macierzy-
stej Organizacji Związkowej. 

Spółka DomS z okazji 40-lecia 
NSZZ „Solidarność” oferuje bon 
o wartości  200 zł, dzięki które-
mu związkowcy zapłacą mniej za 
wszystkie usługi świadczone w  
obiektach należących do DomS, 
a w szczególności za wyżywienie, 
noclegi oraz strefę relaksu. 

• Bon należny jest każdemu 
członkowi NSZZ „Solidarność”. 

• Nowo przyjęty członek NSZZ 
„Solidarność” również otrzyma 
bon na wypoczynek.

• Bony można zrealizować w:
Ośrodku Ziemowit w Jarnoł-

tówku www.osrodekziemowit.pl
Ośrodku Savoy i Żbik w Spale 
www.savoy.com.pl
Ośrodku Hyrny w Zakopanem 
www.hyrny.pl
Willi Sienkiewiczówka w Zakopanem 
www.willasienkiewiczowka.pl

Bony można wykorzystać 
od 1 sierpnia 2020 r. 

do 31 lipca 2021 r.

• Rezerwacji można dokonać 
poprzez kontakt e-maila z recep-
cją wybranego ośrodka lub dzwo-
niąc telefonicznie. W trakcie re-
zerwacji należy poinformować 
o chęci skorzystania z bonu.

Uwaga! Rezerwując poprzez 
Booking lub inne portale pośred-
niczące w sprzedaży usług DomS 
nie będzie możliwości realizacji 
bonu. 

Warunki wykorzystania bonu:
• Pobyt minimum dwa noclegi.
• Wypoczynek z pełnym wyży-

wieniem.
• Ponadto posiadacze elektro-

nicznej legitymacji NSZZ „Soli-
darność” otrzymują dodatkowo 
10% rabatu przy dokonaniu re-
zerwacji i po okazaniu legity-
macji w trakcie rejestracji w re-
cepcji. Rabat dotyczy wyłącznie 
posiadacza legitymacji.

• Bonu nie można zrealizować 
korzystając z innych ofert spe-
cjalnych i promocji.

Bon turystyczny od spółki DomSListy od M.: Gratuluję wyborcom!
A szczególnie tym, którzy tęsknią za pracą do 67 roku życia.
Gratuluję również tym, którzy uważają, że pracownicy zbyt dużo 
zarabiają.
Gratuluję tym, dla których umowa o pracę jest zwykłą fanaberią.
Gratuluję tym, dla których kradzież OFE była tylko pomyłką.
Gratuluję tym, dla których VAT był kasą zapomogowo-pożyczkową.
Gratuluję tym, którzy uważają, że emeryci powinni żebrać.
Gratuluję tym, którzy uważają rodzicielstwo za patologię.
Gratuluję tym, dla których 500 plus jest zupełnie zbyteczne.
Gratuluję tym, którzy uważają majątek narodowy za dziwactwo.
Gratuluję młodym, dla których zwolnienia z podatku są potrzebne 
jak psu buda.
Gratuluję przedsiębiorcom, dla których Tarcza Antykryzysowa była 
gwoździem do trumny.
Gratuluję nauczycielom podwyżek, które po dekadzie były im zupeł-
nie zbyteczne.
Gratuluję pracownikom handlu, którzy tęsknią za pracą w niedziele.
Gratuluję katolikom, dla których ochrona życia to frazes zupełnie 
niezwiązany z fundamentem wiary.
Gratuluję Polakom, którzy uważają, że ofiary komunizmu to science 
fiction.
Gratuluję tym, którzy wybrali lewactwo ubrane w szyderczy uśmieszek.
Gratuluję tym, dla których polskość jest passe.
Generalnie to gratuluję wszystkim zakompleksionym Polakom, dla 
których „europejskość” to antidotum na wszystko.
A nade wszystko gratuluję kobietom, którym wybory prezydenckie 
pomyliły się z castingiem na Mistera Polski 2020.
No, gratuluję! Amen

Polski Bon Turystyczny
Bieżący okres w dużej 

mierze determinowany jest 
dwoma pojęciami: wakacje 
i ograniczenia w podróżach 
spowodowane epidemią CO-
VID – 19. Od 18 lipca 2020 r. 
obowiązuje ustawa z dnia 15 
lipca 2020 r. o Polskim Bo-
nie Turystycznym. Wydaje się 
ona wychodzić naprzeciw ww. 
okolicznościom. Poniżej przy-
bliżam jej regulacje.

Osoby uprawnione

Polski Bon Turystyczny (PBT) 
będzie przyznany każdemu, 
kto na dzień 18 lipca 2020 r. 
(dzień wejścia ustawy w życie) 
ma przyznane prawo do świad-
czenia wychowawczego (tzw. 
500+) lub dodatku wychowaw-
czego (dotyczy dzieci umiesz-
czonych w rodzinie zastępczej 
lub u osoby, która prowadzi ro-
dzinny dom dziecka, placówce 
opiekuńczo–wychowawczej, 
w placówce opiekuńczo–tera-
peutycznej, w interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym, pla-
cówce opiekuńczo–wychowaw-
czej typu rodzinnego). Druga 
grupa podmiotów uprawnio-
nych, to Ci, którzy między 19 
lipca 2020 r., a 31 grudnia 2021 

r. nabędą prawo do świadczenia 
wychowawczego (tzw. 500+) lub 
dodatku wychowawczego, na 
dziecko na które wcześniej nie 
było przyznane prawo do tego 
świadczenia (dzieci urodzone 
w tym okresie). 

W odniesieniu do dzieci nie-
pełnosprawnych, mających orze-
czenie o:

1. lekkim, umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności wydane na podstawie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych,

2. częściowej albo całkowitej 
niezdolności do pracy i/lub sa-
modzielnej egzystencji wydane 
na podstawie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych,

3. stałej albo długotrwałej nie-
zdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym i do samodzielnej 
egzystencji albo trwałej lub okre-
sowej całkowitej niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym 
i do samodzielnej egzystencji 
wydane na podstawie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników),

przysługiwać będzie oprócz 
PBT również dodatkowe świad-
czenie w formie bonu.

PBT i dodatkowe świadczenie 
w formie bonu

Polski Bon Turystyczny to do-
kument elektroniczny, będący 
zapisem określonej kwoty na 
Platformie Usług Elektronicz-
nych (PUE)ZUS. Na każde upraw-
nione dziecko na tym wirtualnym 
koncie będzie zapisane 500 zł, 
a w przypadku dziecka niepeł-
nosprawnego dodatkowe 500 zł. 
W odniesieniu do dzieci, nad któ-
rymi opieka sprawowana jest na-
przemiennie w porównywalnych 
i powtarzających się okresach, 
każdemu z rodziców przysługi-
wać będzie świadczenie w formie 
bonu w wysokości 250 zł. PBT 
można zapłacić do 31 marca 2022 
r. (nawet jeśli realizacja usługi 
nastąpiłaby po tym terminie).

Kwoty tej nie będzie można 
podjąć w gotówce, ani uzyskać 
jej przelewu na konto. PBT moż-
na będzie zapłacić wyłącznie za 
usługi hotelarskie lub imprezy 
turystyczne realizowane w Polsce 
przez przedsiębiorców turystycz-
nych oraz organizacje pożytku 
publicznego wpisane na listę pro-
wadzoną przez Polską Organiza-
cję Turystyczną. Lista podmiotów 
u których można będzie zapłacić 
PBT dostępna jest na stronach 

internetowych: 
www.bonturystyczny.gov.pl
i www.pot.gov.pl. 

Nie trzeba składać żadnego 
wniosku o przyznanie PBT. Bon 
aktywuje się na PUE ZUS poda-
jąc aktualny adres e–mail oraz 
numer telefonu komórkowego. 
W przypadku korzystania rów-
nież z dodatkowego świadcze-
nia, na platformie należy złożyć 
oświadczenie o niepełnospraw-
ności dziecka i dołączyć kopię 
posiadanego orzeczenia w tym 
zakresie. W przypadku osób, 
które nie korzystały dotychczas 
z PUE ZUS konieczne będzie 
założenie na niej profilu. 

Gdy nastąpi aktywacja bonu 
na PUE ZUS na podany adres 
e–mail zostanie wysłany kod 
obsługi płatności. Ten kod po-
dajemy, gdy będziemy płacić za 
usługę hotelarską lub impre-
zę turystyczną. Wtedy zostanie 
wysłany SMS z kodem potwier-
dzającym płatność. Ten kod 
podajemy osobie przyjmującej 
płatność. Jeżeli kupowana usłu-
ga hotelarska lub impreza tury-
styczna jest droższa niż wartość 
bonu, brakującą kwotę można 
uiścić gotówką lub przelewem. 
Na PUE ZUS można sprawdzić 
stan wykorzystania środków.

Udanych wakacji.

Rafał Rzepecki
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Wiesław Łyszczek, Główny In-
spektor Pracy, zdecydował, że od 
22 czerwca 2020 r. inspektorzy 
pracy przystąpią do wykonywa-
nia powierzonych zadań w peł-
nym zakresie. Działania kontro-
lno-nadzorcze prowadzone będą 
przy zastosowaniu procedur 
ograniczających ryzyko zakaże-
nia wirusem COVID19.

Wraz z uruchomieniem ko-
lejnych sektorów gospodarki 
konieczne jest przywrócenie 
działalności Państwowej Inspek-
cji Pracy w pełnym zakresie. To 
trudny czas dla pracowników 
i pracodawców.  Jest wiele skarg 
wynikających ze spornych sy-
tuacji w zakładach pracy, które 
wymagają reakcji i sprawdzenia 
przez inspektorów PIP.

Nowe zasady przeprowadzania 
kontroli zostały określone w wy-
tycznych opracowanych przez 
Głównego Inspektora Pracy 
i Głównego Inspektora Sanitar-
nego. Dotyczą one w szczególno-
ści organizacji i funkcjonowania 
jednostek organizacyjnych Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w okre-
sie stanu epidemii SARS-CoV-2.

Zgodnie z wytycznymi przed 
rozpoczęciem czynności kontro-
lnych, w sytuacji gdy nie wyklu-
cza tego charakter kontroli, zale-
ca się, aby inspektor pracy podjął 
próbę kontaktu telefonicznego 
z pracodawcą celem ustalenia 
obowiązujących w zakładzie pro-
cedur dotyczących utrzymania 
reżimu sanitarnego.

W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa pracy inspektorów pra-
cy wyposaża się w odpowiednio 
dobrane środki ochrony indywi-
dualnej.

W przypadku kontroli w zakła-
dach, w których występują ogni-
ska narażenia na SARS-CoV-2 
(tzw. zakłady wysokiego ryzyka): 
do dyspozycji inspektorów będą  
następujące środki ochrony in-
dywidualnej:
- półmaska filtrująca FFP2 lub 
FFP3 lub równoważne,
- osłona twarzy lub okulary 
ochronne z osłonką boczną,
całotworzywowe rękawice jedno-
razowe,
- kombinezon spełniający wyma-
gania w zakresie odporności na 
przenikanie rozpylonej cieczy 
dla konstrukcji typu 4 oraz posia-
dający odporność na przenikanie 
skażonych cieczy pod wpływem 
ciśnienia hydrostatycznego.

W przypadku kontroli zakła-
dów bez dowodów lub podej-
rzenia infekcji/zakażeń SARS-

Kontrole PIP 
w pełnym zakresie

CoV-2 - środki zabezpieczające 
przed rozprzestrzenianiem się 
COVID-19:
- stosowanie podstawowych za-
sad higieny – częste mycie rąk,
środki do dezynfekcji rąk na ba-
zie alkoholu min. 60%,
- całotworzywowe rękawice jed-
norazowe,
- ochrona dróg oddechowych ma-
ską medyczną lub półmaską fil-
trującą FFP1 (lub w razie potrzeby 
wyższej klasy ochronności),
- osłona twarzy - przyłbica.

Podczas prowadzenia czynno-
ści kontrolnych na terenie zakła-
du pracy Główny Inspektor Pracy 
zaleca korzystanie z wydzielo-
nego pomieszczenia. Czynności 
kontrolne na terenie zakładu 
pracy powinny trwać możliwie 
jak najkrócej.

Wytyczne przewidują, by in-
spektorzy pracy w miarę możli-
wości przeprowadzali czynności 
kontrolne, które mogą być pro-
wadzone w formie zdalnej, poza 
siedzibą pracodawcy.

Dokumenty udostępnione in-
spektorowi pracy przez praco-
dawcę do kontroli poza terenem 
zakładu zostaną poddane 24-go-
dzinnej kwarantannie w szczel-
nie zamykanych pojemnikach 
Dokumenty te, podobnie jak inna 
korespondencja, mogą zostać 
wyjęte i skierowane do użytku  
w danej jednostce organizacyj-
nej PIP dopiero po upływie 24 
godzin od wpłynięcia.

W czasie kontroli inspektor po-
winien respektować obowiązu-
jące u pracodawcy ograniczenia 
i obowiązki związane z zapobie-
ganiem rozprzestrzenianiu się 
SARS-CoV-2, a także:
- stosować wymaganą osłonę ust 
i nosa,
- przestrzegać higieny rąk, 
- nie podawać dłoni na powitanie,
poddać się wymaganej dezynfek-
cji rąk czy obuwia,
- korzystać z udostępnionego 
przez przedsiębiorcę pomiesz-
czenia,
- zachowywać wymagany dystans 
w stosunku do osób przebywają-
cych w kontrolowanym podmio-
cie min. 2 m,
- ograniczyć czas wizytacji stano-
wisk pracy (podlega indywidula-
nej ocenie przez inspektora),
- w miarę możliwości ograniczyć 
kontakt z osobami, z którymi 
spotyka się w czasie prowadzenia 
czynności kontrolnych.

Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

30 czerwca, w sali audytoryjnej 
urzędu marszałkowskiego od-
była się gala wręczenia Nagród 
Marszałka Województwa Podkar-
packiego „Artystyczny Znak Pod-
karpacia”.

Wśród laureatów byli wybit-
ni twórcy z regionu, odbierający 
nagrody i stypendia przyznane 
przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.

Nagrodę indywidualną za cało-
kształt działalności w dziedzinie 
upowszechniania i ochrony dzie-
dzictwa narodowego otrzymał 
m.in. Marian Irzyk, emerytowany 
działacz NSZZ “Solidarność”.

Dziękując za wyróżnienie po-
wiedział: – Z wielkim wzruszeniem 
i satysfakcją przyjmuję tę nagro-
dę, tym bardziej, że zbiegło się to 
z moją 80-tą rocznicą urodzin. 
Dlatego też, dziękuję najpierw Naj-
ważniejszemu, że dożyłem tego sę-
dziwego wieku. Następnie dziękuję 
bardzo inicjatorom, wnioskodawcy 
i Urzędowi Marszałkowskiemu re-
prezentowanemu przez Marszałka 
Władysława Ortyla, dzięki którym 
znalazłem się w tak zacnym gronie. 
Dziękuję także wszystkim, którzy 
współpracowali ze mną we wszyst-
kich moich poczynaniach”, bo bez 
Ich pomocy nie byłbym w stanie 
zrealizować swoich pomysłów i za-
miarów.

Dumny byłem i jestem z tego, 
że wszystko co robiłem – robiłem 
z myślą dla dobra Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, odkłamywania 
historii i dobra wspólnego. nigdy 
nie myślałem i nie zdawałem sobie 

sprawy, że kiedyś to zostanie do-
wartościowane. Robiłem to, bo tak 
mi dyktowało sumienie, jak mi się 
wydaje w miarę możliwości właści-
wie ukształtowane dzięki rodzicom 
i nauczycielom – niektórym jesz-
cze przedwojennym. Byłem zawsze 
sobą. Nigdy nie ulegałem wrogim 
prądom i ideologiom, za co Bogu 
bardzo dziękuję. Robiłem tyle, na 
ile było mnie stać, bezinteresownie 
służąc Ojczyźnie w tych trudnych 
i ciekawych czasach.

Niech żyje wolna i niepodległa 
Polska!

Marian Irzyk jest emerytowa-
nym nauczycielem, działaczem 
opozycji antykomunistycznej 
i oświatowej „Solidarności”,  ini-
cjatorem budowy i odsłonięcia 
w 2013 roku obelisku upamięt-
niającego sześciu Polaków z Ko-
złówka i Markuszowej, którzy za 
pomoc Żydom zostali rozstrze-
lani przez hitlerowców w lip-
cu 1943 roku. Popularyzatorem 
wiedzy wśród młodzieży szkol-
nej w województwie podkarpac-
kim o historii najnowszej, w tym 
powstaniu NSZZ „Solidarność” 
i stanie wojennym. Jako wolon-
tariusz zorganizowanej przez 
Region Rzeszowski „S” akcji „Po-
moc Kościołowi i Polakom na 
Wschodzie” wyremontował po-
mieszczenia polskiej Parafii pw. 
Św. Tereski od Dzieciątka Jezus 
w Pietropawłowsku Kamczac-
kim w 2008 roku. Wnioskodawcą 
wyróżnienia był Roman Jakim, 
przewodniczący Zarządu Regio-
nu Rzeszowskiego NSZZ „Soli-
darność”. 

Gratulujemy Marianowi Irzykowi

Wyróżnienie w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego 
wręczył Marianowi Irzykowi - Stanisław Kruczek
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Rodzinie i bliskim śp. Floriana SZCZEPANIAKA
wyrazy szczerego współczucia

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

W dniach 1-2 lipca 2020 r. odby-
ła się 83. Ogólnopolska Pielgrzym-
ka Nauczycieli i Wychowawców 
na Jasną Górę. Ze względu na 
trwającą pandemię wywołaną wi-
rusem Sars-CoV-2, biskup Piotr 
Turzyński, krajowy duszpasterz 
nauczycieli, zaprosił do uczestnic-
twa w niej w sposób duchowy, za 
pośrednictwem Telewizji Trwam.

Wielu nauczycieli i wycho-
wawców przyjechało jednak do 
Częstochowy, by w Kaplicy Cu-
downego Obrazu uczestniczyć 
bezpośrednio w liturgii mszy św.

Rzeszowską Oświatową „So-

lidarność” reprezentowali: Bo-
gusława Buda, przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji i Organizacji 
Międzyzakładowej, Dariusz Zięba, 
zastępca w RS OiW i Małgorza-
ta Król, członek Prezydium KM. 
Na tę uroczystość przybył także 
minister edukacji Dariusz Piont-
kowski, kuratorzy, związkowcy 
oraz wszyscy, którym bliskie są 
sprawy oświaty i potrzeba powie-
rzenia ich Matce Bożej  Często-
chowskiej. Nie zabrakło także ks. 
Janusza Podlaszczaka, który jest 
duszpasterzem nauczycieli Die-
cezji Rzeszowskiej.

Oświatowa „Solidarność” 
u Pani Jasnogórskiej

Minister edukacji Dariusz Piontkowski uczestniczył w uroczystej mszy św.

Solidarność PKS pełniła wartę

W dniach 25-26 lipca br. służbę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ko pełnili członkowie NSZZ „Solidarność” PKS w Rzeszowie: Zbigniew 
Opoń, Andrzej Kołodziej, Władysław Kłoda, Jan Warzocha.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią obsada 
warty może liczyć jednie 4 osoby.

W setną rocznicę zwycięstwa 
nad bolszewikami w Bitwie War-
szawskiej 1920 r. Instytut Pa-
mięci Narodowej oddaje hołd 
ochotnikom wojny polsko-bol-
szewickiej poprzez odsłonię-
cie kilkunastu tablic memora-
tywnych poświęconych Armii 
Ochotniczej 1920 roku w miej-
scach komisji werbunkowych. 
Jedna z takich tablic została od-
słonięta 18 lipca 2020 r. w Sędzi-
szowie Małopolskim. 

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele pw. Mi-
łosierdzia Bożego w Sędziszowie 
Młp., następnie przemaszero-
wano przed budynek Biblioteki 
Publicznej, gdzie odsłonięto i po-
święcono pamiątkową tablicę. 
Odsłonięta tablica jest poświę-
cona pamięci żołnierzy z powia-
tu ropczycko-sędziszowskiego, 
którzy w 1920 r. stanęli do walki 
w obronie Lwowa i Małopolski 
Wschodniej.

W uroczystości udział wzięli m.in. Członkowie Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” B. Buda i A. Czochara

W hołdzie Armii Ochotniczej 1920

Okazuje się, że w 40. rocznicę 
powstania „Solidarności” pol-
ski przykład może być nadal 
inspirujący na świecie, mimo 
odmiennego kontekstu geopo-
litycznego.

Przewodniczący konserwatyw-
no-chrześcijańskiej partii VOX 
w Hiszpanii Santiago Abascal 
zapowiedział powstanie nowego 
związku zawodowego o nazwie 
„Solidaridad” („Solidarność”).

W jego opinii, obecne związki 
zawodowe są zideologizowane, 
skorumpowane, kierowane przez 
oligarchie posłuszne władzy. 
Zamiast służyć pracownikom, 
wysługują się lewicowym ide-
ologiom, takim jak gender, femi-
nizm czy ultra-ekologia. W efek-
cie zamiast bronić miejsc pracy, 
doprowadzają do upadku licz-
nych firm. Według Abascala nad-
szedł czas na powołanie nowego 
typu związku zawodowego, który 
będzie zrzeszał „robotników nie-
komunistycznych” oraz bronił 
ich interesów. Nie powinien on 
być też zależny od żadnej partii 
ani ideologii, ale służyć ochro-
nie gospodarki narodowej oraz 
bronić praw hiszpańskich pra-

cowników i ich rodzin, drobnych 
przedsiębiorców i osób samoza-
trudnionych.

Inny działacz VOX-u, Javier 
Torres wyjaśnia, że wybór nazwy 
„Solidarność” nie jest przypadko-
wy. Inspiracją dla jego powstania 
stał się bowiem polski związek 
zawodowy, który w największym 
stopniu przyczynił się do upad-
ku komunizmu. Według konser-
watystów i ich zwolenników, to 
właśnie dziś związek zawodowy 
jest w stanie jako pierwszy zrobić 
wyłom w szczelnym murze tur-
bo-liberalnego systemu oligar-
chicznego.

Rzecznik prasowy VOX-u Jor-
ge Buxadé uważa, że Hiszpanie 
potrzebują dziś szczególnie so-
lidarności, czyli zjednoczenia 
dla wspólnej obrony swoich 
interesów, tymczasem lewica 
i tradycyjne związki zawodowe 
rozbijają wspólnotę politycz-
ną Hiszpanów, wciąż wywołując 
konflikty „między pracodawcami 
a pracownikami, między bogaty-
mi a biednymi, między mężczy-
znami a kobietami lub między 
Madrytem a Katalończykami”.

tysol.pl

W Hiszpanii powstanie Solidarność
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