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W nocy z 18 na 19 lutego 1981 
roku w budynku rzeszowskie-
go „Domu Kolejarza”, będą-
cego wówczas siedzibą byłej 
Wojewódzkiej Rady Związków 
Zawodowych, przedstawicie-
le komisji rządowej, reprezen-
tujący najwyższe władze PRL, 
podpisali z przedstawicielami 
Komitetu Strajkowego, działają-
cego w imieniu Ogólnopolskiego 
Komitetu Założycielskiego NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Soli-
darność” oraz z przedstawiciela-
mi „Solidarności” pracowniczej 
porozumienie. 

Uwzględnione w nim zostały, 
po raz pierwszy od czasu powsta-
nia PRL, postulaty mieszkańców 

polskiej wsi. 20 lutego odrębne 
porozumienie z przedstawicie-
lami rolniczej „Solidarności” 
podpisane zostało w Ustrzykach 
Dolnych. Porozumienia te, znane 
pod wspólną nazwą Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich, były 
czwartymi ogólnopolskimi po-
rozumieniami (po szczecińskich, 
gdańskich i jastrzębskich), jakie 
komunistyczne władze podpisały 
z niezależnymi przedstawicie-
lami społeczeństwa polskiego. 
Tak więc, tym czym dla członków 
NSZZ „Solidarność” jest Gdańsk, 
tym dla członków rolniczej „Soli-
darności” jest Rzeszów.

Więcej na str. II

40 lat od podpisania Porozumień
Rzeszowsko-Ustrzyckich

W Prezbiterium nowo budowanego kościoła pw. bł. Jerzego 
Popiełuszki powstaje witraż ołtarzowy – Apoteoza Polskich Mę-
czenników, wśród których jest patron NSZZ “Solidarność”.

Zwracamy się z gorącą prośbą do Organizacji Związkowych „So-
lidarności”, członków i sympatyków naszego związku oraz ludzi 
dobrej woli o wsparcie finansowe na zakup 4 modułów do witraża  
świątyni pw. bł. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”.

Ufundowane przez nas części witraża i nasz wkład w dzieło bu-
dowania kościoła będzie stanowił wotum dziękczynne za patrona 
NSZZ „Solidarność”.

Powierzchnia pięciu witraży w prezbiterium podzielona jest na 
40 modułów. Koszt jednego wynosi 5600 zł.

Każdego kto zechce pomóc prosimy o wpłaty na konto
 Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

nr 96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 
z dopiskiem “witraż”.

Witraż od Solidarności

Przemarsz ulicami Rzeszowa

Spotkanie z komisją rządową
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Podpisanie 31 sierpnia 1980 r. 
w Stoczni Gdańskiej porozumie-
nia pomiędzy przedstawicielami 
komunistycznych władz i straj-
kujących robotników dało m.in. 
podstawę prawną do zakładania 
w całym kraju niezależnych od 
władz związków zawodowych. Ko-
muniści godząc się ostatecznie 
na zarejestrowanie robotniczego 
związku zawodowego – NSZZ „So-
lidarność”, przez bardzo długi czas 
nie wyrażali zgody na rejestrację 
związku zawodowego rolników. 
29 grudnia 1980 r. zdesperowani 
członkowie Federacji Robotników, 
Rolników i Innych Grup Zawodo-
wych Bieszczadów NSZZ „Solidar-
ność” rozpoczęli strajk okupacyj-
ny w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Ustrzykach Dol-
nych, domagając się spełnienia 
szeregu postulatów, dotyczących 

głównie problemów lokalnych. 
Dołączyli do nich wkrótce rolnicy 
z innych regionów kraju, przez co 
strajk nabrał charakteru ogólno-
polskiego. Protestujących rolni-
ków wsparli członkowie pracow-
niczej „S” z Rzeszowa, Przemyśla 
i Krosna. W przyjętej 29 grudnia 
uchwale rzeszowski Międzyzakła-
dowy Komitet Założycielski NSZZ 
„S” uznał, że determinacja strajku-
jących rolników podyktowana jest 
bezsilnością wobec często prze-
stępczych działań władz.

Tymczasem 2 stycznia 1981 r. 
członkowie „S” z kilku rzeszow-
skich zakładów pracy rozpoczę-
li strajk okupacyjny w budynku 
„Domu Kolejarza”, będącego sie-
dzibą byłej WRZZ, domagając się 
sprawiedliwego podziału majątku 
po rozwiązanej centrali komuni-
stycznych związkach zawodowych, 
a jednocześnie także spełnienia 
postulatów strajkujących rolników 
z Ustrzyk i rejestracji rolniczej 
„S”. 5 stycznia do rzeszowskiego 
strajku przyłączyli się rolnicy, któ-
rzy pierwotnie planowali rozpo-
cząć oddzielny strajk okupacyjny 

w gmachu Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, ale zmienili swoje 
plany gdy okazało się, że w bu-
dynku tym rozmieszczono funk-
cjonariuszy ZOMO. Wskutek tego, 
dotychczasowy strajk robotniczy 
przekształcił się strajk w robotni-
czo-chłopski. Strajk w „Domu Ko-
lejarza” przybrał znacznie większe 
rozmiary, gdy 12 stycznia, wsku-
tek interwencji oddziałów ZOMO, 
strajk w Ustrzykach Dolnych zo-
stał rozbity, a część uczestniczą-
cych w nim rolników dołączyła 
do strajkujących w Rzeszowie ro-
botników i rolników. Do rzeszow-
skiego strajku dołączyli się także 
przedstawiciele NSZZ „S” z Kra-
kowa, Szczecina, Torunia, Jastrzę-
bia, Słupska, Radomia, Jarosławia 
i Ustrzyk Dolnych. Tym samym 
stał się on wielkim protestem 
ponadregionalnym, w którym 

uczestniczyło równocześnie około 
300 a nawet 400 osób (w związku 
z rotacją strajkujących ich liczba 
się zmieniała). Postulaty straj-
kujących wsparł polski Kościół. 
6 lutego delegację strajkujących 
rolników przyjął Prymas Polski 
ks. abp Stefan Wyszyński, a cztery 
dni później zdecydowanego po-
parcia udzieliła chłopskiemu ru-
chowi związkowemu Rada Głów-
na Episkopatu Polski. Informacje 
o wielkim strajku w Rzeszowie 
podawać zaczęły media na całym 
świecie, a przedstawiciele niektó-
rych z nich przybywali do naszego 
miasta, pragnąc na bieżąco rela-
cjonować rozgrywające się w nim 
wydarzenia. W niektórych świato-
wych mediach Rzeszów określany 
był wówczas mianem strajkowej 
stolicy Polski. Pod koniec stycznia 
w Rzeszowie pojawili się przed-
stawiciele władz krajowych NSZZ 
„S”, w tym przewodniczący Lech 
Wałęsa. 

Rozmiary protestu i determina-
cja uczestniczących w nim robot-
ników i rolników zmusiły władze 
komunistyczne do rozpoczęcia 

40 lat od podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

Jedno z najważniejszych 
wydarzeń w dziejach Rzeszowa

rozmów ze strajkującymi. 1 lutego 
1981 roku rozpoczęły się rozmo-
wy pomiędzy przedstawicielami 
przybyłej z Warszawy Komisji 
Rządowej i Komitetem Strajko-
wym. Rozmowy te, przerywane 
i wznawiane, zakończył się osta-
tecznie podpisaniem w nocy z 18 
na 19 lutego porozumienia, w któ-
rym władze PRL zobowiązały się 
do zrealizowania większość po-
stulatów wysuwanych przez rolni-
ków. Najistotniejszym z nich było 
uznanie chłopskich gospodarstw 
za trwały element gospodarki 
narodowej, przy równoupraw-
nieniu wszystkich sektorów rol-
nictwa, co oznaczało rezygnację 
z planów kolektywizacji, czyli 
tworzenia nowych PGR-ów. W po-
rozumieniu znalazł się tez zapis 
zapewniający bezpieczeństwo 
wszystkim uczestnikom protestu. 
Nie udało się natomiast osiągnąć 
porozumienia w sprawie realiza-
cji podstawowego postulatu pro-
testujących, czyli zgody władz na 
rejestrację rolniczej „Solidarno-
ści” („S” rolników zarejestrowa-
na została dopiero 12 maja 1981 
roku). 20 lutego porozumienie 
z przedstawicielami rolniczej „S” 

władze podpisały także w Ustrzy-
kach Dolnych. Nieco wcześniej, bo 
już 18 lutego, podpisane zostało 
porozumienie dotyczące podziału 
majątku po byłej WRZZ, zgodnie 
z którym rzeszowska „S” otrzy-
mała czasowo do użytkowania na 
cele związkowe pomieszczenia 
w budynku po rozwiązanej WRZZ.

Rzeszowski strajk, łącznie 
z rozpoczętym nieco wcześniej 
strajkiem w Ustrzykach Dolnych 
(rozbitym przez ZOMO), trwał aż 
przez 52 dni. Strajk w Domu Ko-
lejarza był doskonale zorganizo-
wany i sprawnie kierowany. Po-
rządku strzegły wystawione przez 
największe rzeszowskie zakłady 
pracy służby porządkowe. W sali 
widowiskowej Domu Kolejarza 
codziennie odprawiane były msze 
św., a uczestnicy protestu mogli 
tam także skorzystać ze spowie-
dzi świętej. W sali tej odbywały się 
także czasami występy artystycz-
ne. Działały m.in.: strajkowa służ-
ba zdrowia, kuchnia, sekretariat 
i biuro przepustek. Drukowano 
ulotki i materiały informacyjne. 
Wydawano także gazetę strajkową 
„Trwamy”. 

Jerzy Klus

Niekończące się rozmowy...

Uroczystości upamiętniające 40. rocznicę podpisania porozumień  
rzeszowsko-ustrzyckich oraz powstania NSZZ RI „Solidarność” odbyły się 
21 lutego 2021 r. w Rzeszowskiej Katedrze. W mszy świętej uczestniczyli 
 sygnatariusze porozumień, członkowie rolniczej Solidarności, parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządu oraz działacze NSZZ  
„Solidarność” Regionu Rzeszowskiego. Mszę koncelebrowali metropolita 
przemyski oraz ordynariusz diecezji rzeszowskiej z biskupami pomocniczy-
mi. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, pod pomnikiem św. Jana 
Pawła II oraz pod tablicą znajdującą się na dawnym Domu Kolejarza.

Warunki spartańskie, ale odpocząć też trzeba było...
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W dniach 8-9 lipca 1990 roku 
w 10 rocznicę strajku świdnickie-
go, koledzy z Komisji Zakładowej 
Solidarności" WSK - PZL Świdnik 
zorganizowali uroczystość po-
święconą tamtym, historycznym 
wydarzeniom. Świdniczanie za-
prosili przedstawicieli Związku 
z kilku fabryk lotniczych w kraju. 
Wtedy to po raz pierwszy mówio-
no o potrzebie zorganizowania 
struktury branżowej reprezentu-
jącej Polskie Zakłady Lotnicze.

7 grudnia 1990 roku w WSK-
-PZL Rzeszów, z inicjatywy Pre-
zydium Komisji Zakładowej 
„Solidarności" doszło do spo-
tkania przedstawicieli Związku 
z zakładów lotniczych. Uczestni-
czyli w nim Marian Krzaklewski 
oraz posłowie Adam Matuszczak 
i Stanisław Padykuła. Wtedy to 
zapadła decyzja o utworzeniu 
Krajowej Sekcji Przemysłu Lot-
niczego NSZZ „Solidarność".

23 stycznia 1991 roku w Miel-
cu odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Komisji Zakładowych 
„Solidarności" 7 przedsiębiorstw, 
które potwierdziły akces swoich 
Komisji do KSPL. Ta data uzna-
na jest za datę powstania Krajo-
wej Sekcji Przemysłu Lotniczego 
NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu 
tym uczestniczyli też przedsta-
wiciele 4 Komisji w charakterze 
obserwatorów. Wybrano Komisję 
Organizacyjną w składzie: Ma-
rian Król, Stanisław Mikuła, Wła-
dysław Ortyl, Władysław Prygoń, 
Michał Skrzycki.

Do I Walnego Zebrania Delega-
tów KSPL doszło 15 kwietnia 1991 
r. w WSK PZL Rzeszów. W tym 
WDZ uczestniczyli już przedsta-
wiciele 12 zakładów.

Maksymalną liczebność - 17 
organizacji i ponad 21 tysięcy 
członków Związku uzyskała Sek-
cja w 1992 roku.

Powodem decydującym o po-
wstaniu KSPL była bardzo trud-
na sytuacja w sektorze lotniczym, 
a przede wszystkim załamanie 
się rynków wschodnich. 

15 lutego 1991 roku Sekcja spo-
tkała się po raz pierwszy na roz-
mowach z Rządem. Potem takie 
robocze spotkania i rozmowy 
reprezentacji Sekcji z przedsta-
wicielami Rządu i Parlamentu 
odbywały się wiele razy.

17 lutego 1992 roku, KSPL jako 
pierwsza w kraju zorganizowa-
ła manifestacje w Warszawie. 
Uczestniczyło w niej 1500 przed-
stawicieli 17 zakładów lotniczych 
z całej Polski, domagając się rato-
wania tego sektora potem jeszcze 
wiele razy można było widzieć 
przedstawicieli Sekcji na ulicach 
Warszawy, gdzie pikietowali i de-
monstrowali, broniąc interesów 
branży lotniczej. 

W 1992 roku KSPL podjęła też 
decyzję o przystąpieniu do Se-
kretariatu Metalowców NSZZ 
„Solidarność", który afiliowany 
jest w strukturach europejskich 
i światowych. Otworzyło to przed 
Sekcją możliwość współpracy 
międzynarodowej i szansę sko-
rzystania z doświadczeń innych.

Sekretariat Metalowców był 
prekursorem przygotowania 
działaczy do samodzielnego na-
pisania i wynegocjowania ukła-
du zbiorowego pracy. Działacze 
reprezentujący naszą Sekcje 
w szkoleniach dobrze wykorzy-
stali zdobytą wiedze w prak-
tyce pisząc wspólnie z Sekcją  

Przemysłu Zbrojeniowego po-
nadzakładowy układ zbiorowy 
pracy dla pracowników przemy-
słu obronnego i lotniczego.

Z inspiracji Sekcji i w wyni-
ku wieloletniego lobbowania jej 
działaczy doszło do przegłosowa-
nia w Sejmie ustawy offsetowej, 
która miała odegrać ważną rolę 
w przetargach na zakup i moder-
nizację uzbrojenia dla Sił Zbroj-
nych RP, w tym wyboru samolotu 
wielozadaniowego.

I-22 Iryda szkolno-bojowy od-
rzutowiec z polskimi silnikami 
i zachodnią awioniką miał być 
powtórzeniem sukcesu, którym 
była Iskra, opracowany w Polsce, 
bardzo udany samolot szkol-
ny. Pierwsze dwie seryjne Iry-
dy przekazano szkole lotniczej 
w Dęblinie w 1992 roku, a rozwój 
konstrukcji ciągle trwał. W 1996 
roku wydarzył się jednak tra-
giczny, drugi w historii tej kon-
strukcji wypadek, w którym zgi-
nęli członkowie załogi. Przyczyn 
katastrofy nie udało się jedno-
znacznie wyjaśnić, jednak pro-
dukcję samolotu kontynuowano. 
W 1999 roku minister obrony 
narodowej ogłosił informację 
o rezygnacji polskiego lotnictwa 
z Irydy. Do tego czasu powstało 
12 samolotów seryjnych. Po kilku 
latach politycznych targów i pró-
bach ratowania programu Iryda 
z udziałem przedstawicieli KSPL, 
w 2003 roku zapadła ostateczna 
decyzja o rezygnacji z budowy 
samolotu i wycofaniu użytkowa-
nych przez wojsko egzemplarzy.

W 2002 r. branża stanęła w ob-
liczu prywatyzacji. Wielu uważa, 
że jednym z największych błę-
dów gospodarczych Polski było 
oddanie polskich zakładów lotni-
czych w ręce międzynarodowych  

Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego 
NSZZ „Solidarność” skończyła 30 lat

koncernów. W ten sposób pozbyto 
się i stracono kontrolę nad pro-
dukcją w Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego „PZL-Rzeszów” 
w Rzeszowie, Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego „PZL-Mielec” 
S.A. w Mielcu i Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” 
S.A. w Świdniku.

Kolejną batalię przedstawiciele 
branży lotniczej stoczyli w 2015 
roku. 2015 r. Kierownictwo MON  
wybrało dla polskiej armii ofertę 
złożoną przez Airbus Helicopters 
na zakup śmigłowca Caracal. Do 
zawarcia kontraktu jednak nie 
doszło, bo w 2016 r. Ministerstwo 
Rozwoju zakończyło negocjacje 
umowy offsetowej, której podpi-
sanie było warunkiem zawarcia 
kontraktu. Przedstawiciele KSPL 
podkreślali, że gdyby doszło do 
podpisania umowy z Francuzami 
to zakłady w Mielcu i Świdniku 
zostałyby zamknięte. Po tej de-
cyzji MON uruchomiło kolejne 
postępowania na zakup śmigłow-
ców, które rozstrzygnięto z ko-
rzyścią dla zakładów produkują-
cych w Polsce.

W 30 letniej aktywności KSPL 
można odnaleźć pewne niepo-
wodzenia, ale zdecydowanie 
przeważają osiągnięcia. Naj-
ważniejszym z nich jest fakt, że 
zakłady przemysłu lotniczego 
wciąż w Polsce produkują, stwa-
rzając tysiące miejsc pracy i za-
pewniając rozwój gospodarczy. 
Rola NSZZ „Solidarność” wcale 
nie maleje, wręcz przeciwnie 
KSPL staje w obliczu nowych 
i nie mniej wymagających zadań 
aniżeli w okresie minionych lat.

W związku z trwającą pande-
mią Covid-19 i obostrzeniami 
sanitarnymi nie można było zor-
ganizować wydarzeń przypomi-
nających o trzech dekadach dzia-
łalności KSPL.

Roman Jakim
Przewodniczący KSPL

Akcja protestacyjna przed budynkiem Ministerstwa Obrony Narodowej 
w Warszawie, 24.06.2015 r. Fot. S. Ziobro

Godzinny strajk ostrzegawczy w całej branży, 24.08.1998 r. 
Na zdjęciu Marian Kokoszka
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- To bardzo dobra wiadomość dla NSZZ „Solidarność”, dla którego 
Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z najważniejszych sojuszni-
ków w walce o poprawę bezpieczeństwa pracy i przestrzegania praw 
pracowniczych.

Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko dała nam się poznać jako nie-
zwykle energiczny i kompetentny dyrektor biura Rady Dialogu Spo-
łecznego. A właśnie tej energii bardzo potrzeba dzisiaj w Państwowej 
Inspekcji Pracy. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie, szczególnie 
wynikające z uczestnictwa w dialogu pomiędzy pracownikami i praco-
dawcami, będzie w tej misji bezcenne.

Nowy Główny Inspektor Pracy, to również długo oczekiwana zmia-
na pokoleniowa. Jest szansą na nowe otwarcie w podejściu do funkcjo-
nowania Inspekcji, która w końcu musi stać się swoistą policją pracy. 
W tej misji NSZZ „Solidarność” będzie Panią Minister w każdy możli-
wy sposób wspierać - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Piotra 
Dudę, Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”.

Szkolenia online
zapraszamy

Biuro Wewnątrzzwiązkowe informuje o możliwości skorzystania 
z następujących szkoleń:

    „Zarządzanie konfliktem”- 18-19 marzec br.
    „Facebook”- 14-15 kwietnia br.

Powyższe szkolenia będą się odbywały w trybie online za pośred-
nictwem platformy ZOOM, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Szkolenia przeprowadzi trener związkowy z Komisji Krajowej.
Zainteresowane osoby proszę aby przesyłały zgłoszenia (imię, 

nazwisko, zakład pracy oraz adres mailowy) na adres mailowy  
bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 
z Barbarą Staszczak, 692 096 855.

Stefania Obara, ps. „Stefa” 
urodziła się 24 stycznia 1921 r. 
w Straszydlu. Żołnierz Armii Kra-
jowej, Placówki „Topola” w Tyczy-
nie w czasie od III 1942 do VIII 
1944 r. Przyboczna sanitariuszka 
dr. Ludwika Obary ps. „Riwanol”.

Uczestniczka Akcji „Burza” 
jako sanitariuszka w szpitalu 
polowym w Hermanowej do 10 
VIII 1944 r., kontrolowane przez 
Urząd Bezpieczeństwa do VII 
1945 r. Żona dr Ludwika Obary.

W latach 1980-1981 działała 
w „Solidarności” Rolników Indy-
widualnych w Gminie Tyczyn. Od 
1989 r. należy do „Solidarności” 
Emerytów w Rzeszowie.

Weteran walk o niepodległość, 
kapitan w stanie spoczynku, Pre-
zes Koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w Ty-
czynie.

Dokumentalistka, poetka oraz 
autorka i współautorka kilku pu-
blikacji m.in. „Nasze korzenie – 
ludzie i obyczaje”, „Rodaków na-
szych patriotyczne rymowanie”, 
„Chwalebne dziedzictwo”, „Tryp-
tyk Patriotyczny. Od Armii Kra-
jowej do Solidarności w Gminie 
Tyczyn”.

Odznaczona Krzyżem Armii 
Krajowej i Krzyżem Partyzanckim.

Na pewno niewiele jest takich 
struktur NSZZ Solidarność, które 
mogą się poszczycić tym, że mają 
w swoich szeregach stulatków 
z taką wspaniałą przeszłością. 
Otóż 24.01.2021 r. pani Stefania 
ukończyła 100 lat.

Kapituła ds. Odznaczeń Re-
gionu Rzeszowskiego w dowód 
zasług i uznania przyznała jej 
odznaczenie „Zasłużony dla Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ Soli-
darność”.

W liście do zacnej Jubilatki na-
pisano między innymi:

Niewielu wśród nas jest takich 
jak Pani, wiernych, oddanych spra-
wie do końca. Gotowych stanąć na 
każde wezwanie swojej Ojczyzny, 
aby wiernie jej służyć.

Niewielu na stronach książek 
i czasopism odważyło się zacho-
wać prawdę o tym jak się żyło 
w najtrudniejszych dla Polski i Po-
laków czasach.

Niewielu z uśmiechem na twarzy 
i dumą w sercu opowiada młod-
szym pokoleniom historię swojej 
Ojczyzny, zwłaszcza tej lokalnej.

Niewielu dzieli się historią swo-
jego niełatwego życia, które dla 
każdego powinno stanowić przy-
kład do naśladowania.

Odznaczenie wręczył Przewod-
niczący Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność”. W imieniu 
Pani Stefanii Obary odznacze-
nie odebrał syn Stanisław Obara. 
Podczas wręczenia obecni byli 
również Zastępca Przewodniczą-
cego ZR Bogumiła Stec-Świder-
ska, Przewodniczący Komisji Te-
renowej Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” Jakub Malar-
ski oraz Bogdan Soboń Przewod-
niczący komisji rewizyjnej, tejże 
organizacji.

A. Chudzik

Stefania Obara ps. „Stefa” odznaczona 
Medalem Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego

Katarzyna Łażewska-Hrycko
Głównym Inspektorem Pracy

Tak zwana najniższa krajowa 
uległa podwyżce o 200 zł. Ozna-
cza to, że od 1 stycznia 2021 r. 
wysokość wynagrodzenia pra-
cownika zatrudnionego w peł-
nym miesięcznym wymiarze 
czasu pracy nie może być niższa 
niż 2800 zł brutto. Zatem pra-
cownik zarabiający płacę mini-
malną otrzyma na rękę 2061,67 zł, 
a więc po odliczeniu składek na 
ubezpieczenie emerytalne, cho-
robowe, rentowe, zdrowotne oraz 
zaliczki na PIT.

Wraz ze wzrostem najniższej 
krajowej rosną również inne 
świadczenia, takie jak:
* odprawa przy zwolnieniu gru-

powym,
* odszkodowanie za naruszenie 

zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu, mobbing lub 
dyskryminację,

* dodatek za pracę w porze nocnej,
* kwoty wolne od potrąceń,
* wynagrodzenie za czas przestoju,

* podstawa wymiaru zasiłku cho-
robowego i macierzyńskiego.
Wraz ze wzrostem wynagro-

dzenia minimalnego wzrosła 
również minimalna stawka go-
dzinowa, która od stycznia 2021 
roku wynosi 18,30 zł brutto. Jest 
to więc wzrost o 1,30 zł w porów-
naniu do 2020 r.

Minimalna stawka godzinowa 
to minimalna wysokość wyna-
grodzenia za każdą godzinę wy-
konania zlecenia lub świadczenia 
usług, przysługująca przyjmują-
cemu zlecenie lub świadczącemu 
usługi. Dotyczy więc ona umów 
cywilnoprawnych (zlecenia), 
a także świadczenia usług. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 15 września 2020 r. w spra-
wie wysokości minimalnego wyna-
grodzenia za pracę oraz wysoko-
ści minimalnej stawki godzinowej 
w 2021 r. (Dziennik Ustaw rok 
2020 poz. 1596).

Rząd Zjednoczonej Prawicy po raz kolejny
podnosi wynagrodzenie minimalne 
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SŁUCHAMY
we wtorki godz. 19.15 
i w piątki godz. 21.30 
związkowych audycji

Zorganizowani 
mają lepiej 

Uwaga na zmiany emisji audycji

Prawnik
informuje

ZUS przypomina, że umowy za-
warte od 1 stycznia 2021 r. trzeba 
wykazać w specjalnym formu-
larzu RUD (zgłoszenie umowy 
o dzieło). Należy go złożyć w cią-
gu 7 dni od zawarcia umowy. For-
mularz można przekazać elek-
tronicznie przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS.

W zgłoszeniu będą przekazy-
wane wyłącznie ogólne infor-
macje dotyczące: zamawiającego 
i wykonawcy, daty zawarcia, roz-
poczęcia i zakończenia umowy, 
jak też o jej przedmiocie.

Do zgłoszenia zawarcia umowy 
o dzieło będą zobowiązani wszy-
scy płatnicy składek i osoby fi-
zyczne, bez względu na to, czy są 
zarejestrowane w ZUS jako płat-
nik składek czy też nie.

Obowiązek zgłaszania nie do-
tyczy umów o dzieło: zawartych 
z własnym pracownikiem, wyko-
nywanych na rzecz własnego pra-
codawcy, ale zawartych z innym 
podmiotem, zawartych z osoba-
mi prowadzącymi działalność 
gospodarczą na wykonanie przez 
nie usług, które wchodzą w za-
kres prowadzonej działalności.

Obowiązek zgłaszania umów 
o dzieło do ZUS nie obejmuje 
tych podmiotów czy jednostek 
organizacyjnych (np. stowarzy-
szeń, fundacji, spółek prawa 
handlowego, itp.), które nie są 
płatnikami składek (tj. nie mają 
obowiązku rejestrować się w ZUS 
jako płatnicy składek, bo nie 
zgłaszają nikogo (w tym siebie) 
do ubezpieczeń społecznych.

Uwaga! Trzeba rejestrować 
w ZUS umowy o dzieło

Wydawca: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14, 
35-083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Redakcja (teksty i skład graficzny): Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, 
serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  Zdjęcia: Andrzej Płocica oraz archiwa ZR.

Emerytura z tytułu zatrudnie-
nia w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze 
dla urodzonych po 31.12. 1948r.

Zgodnie z art. 184 ustawy o eme-
ryturach i rentach z F U S (Dz.U. 
2021.291 t.j.) osoba ubezpieczona 
nabywa prawo do wcześniejszej 
emerytury po osiągnięciu wieku 
przewidzianego w ustawie (55 lat 
dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn), 
jeżeli w dniu wejścia ustawy tj.  
1 stycznia 1999 r. osiągnęła:
• 15 letni okres zatrudnienia 
w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze,
• okres składkowy i nieskładkowy 
wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 
lat dla mężczyzn
pod warunkiem nieprzystąpie-
nia do otwartego funduszu eme-
rytalnego (lub złożyła wniosek 
o przekazanie środków zgroma-
dzonych na rachunku w takim 
funduszu, za pośrednictwem 
ZUS, na dochody budżetu pań-
stwa), oraz rozwiązania stosunku 
pracy - w przypadku ubezpieczo-
nego będącego pracownikiem. 

Emerytura pomostowa (Dz.U. 
2018.1924 t.j.) na zasadach ogól-
nych przysługuje osobie, która 
spełnia jednocześnie następują-
ce warunki:
• urodziła się po 31 grudnia 1948 r.;
• pracowała w szczególnych wa-
runkach lub świadczyła pracę 

Emerytury i świadczenia dla osób w wieku niższym
niż powszechny wiek emerytalny

o szczególnym charakterze przez 
okres obejmujący minimum 15 lat;
• wykonywała pracę w szczegól-
nych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze w okresie przed 
1 stycznia 1999 r. oraz po 31 grud-
nia 2008 r.;
• ukończyła co najmniej 55 lat 
w przypadku kobiet lub 60 lat 
w przypadku mężczyzn;
• suma okresów składkowych 
i nieskładkowych wynosi mini-
mum 20 lat w przypadku kobiet 
lub 25 lat w przypadku mężczyzn, 
przy czym okresy nieskładko-
we są zaliczane w wymiarze nie 
większym niż 1/3 okresów skład-
kowych;
• została z nią rozwiązana umowa 
o pracę. 

Prawo do emerytury pomo-
stowej dotyczy osób zatrudnio-
nych w oparciu o stosunek pracy 
w pełnym wymiarze czasu pracy!

Emerytura pomostowa stano-
wi równowartość kwoty będącej 
wynikiem podzielenia podstawy 
obliczenia emerytury, ustalonej 
w sposób określony w  art.25usta-
wy o emeryturach i rentach z FUS, 
przez średnie dalsze trwanie życia 
dla osób w wieku 60 lat, ustalone 
według obowiązujących w dniu 
zgłoszenia wniosku o przyzna-
nie emerytury pomostowej tablic 
średniego trwania życia, o których 
mowa w art.26 ustawy o emerytu-
rach i rentach z FUS.

Prawo do emerytury pomosto-
wej ustaje na dzień przed uzy-
skaniem prawa do emerytury, 
osiągnięcia wieku emerytalnego 
albo śmierci osoby uprawnionej.

Świadczenie przedemerytal-
ne przyznawane jest osobom, 
które straciły pracę z przyczyn 
od siebie niezależnych przed 
uzyskaniem prawa do emerytu-
ry i ma stanowić dla nich wspar-
cie socjalne do czasu uzyskania 
przez nich tego świadczenia

Warunki, które należy spełnić, 
aby otrzymać zasiłek przedeme-
rytalny, precyzuje art. 2 ust. 3 
ustawy (Dz.U.2020.1725 t.j.) który 
mówi, że świadczenie przedeme-
rytalne przysługuje osobie, która: 
• pobierała zasiłek dla bezrobot-
nych przez minimum 180 dni,
• nadal jest zarejestrowana jako 
osoba bezrobotna,
• w okresie pobierania zasiłku nie 
odmówiła bez uzasadnienia przy-
jęcia odpowiedniego zatrudnienia,
• złożyła wniosek o przyznanie 
świadczenia przedemerytalnego  

Kto może ubiegać się o Świad-
czenie przedemerytalne?

Generalnie można wydzielić 
cztery grupy osób uprawnionych 
do złożenia wniosku o Świadcze-
nie przedemerytalne:
• osoby, które były zatrudnione 
na umowę o pracę i rozwiązano 
z nimi umowę z przyczyn doty-
czących zakładu pracy;
• osoby, które prowadziły poza-
rolniczą działalność gospodar-
czą i ogłosiły upadłość;
• osoby, które pobierały rentę 
z tytułu niezdolności do pracy;
• osoby, które pobierały świad-
czenie pielęgnacyjne lub specjal-
ny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek 
dla opiekuna z powodu śmier-
ci osoby, nad którą sprawowały 
opiekę.

Szczegółowe warunki, jakie 
musi spełnić osoba starająca się 
o zasiłek przedemerytalny, okre-
śla art. 2 ust. 1 ustawy o świadcze-
niach przedemerytalnych.

Zgodnie z nim osoba, która była 
zatrudniona na umowę o pracę, 

musi spełniać jeden z następują-
cych warunków:
• do dnia rozwiązania stosunku 
pracy z powodu likwidacji lub 
niewypłacalności pracodaw-
cy (w rozumieniu przepisów 
o ochronie roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności 
pracodawcy) była zatrudniona 
przez okres co najmniej 180 dni 
i w chwili rozwiązania stosunku 
pracy miała co najmniej 56 lat 
– kobieta i 61 lat – mężczyzna, 
a także posiadała staż pracowni-
czy uprawniający do emerytury 
wynoszący minimum 20 lat – ko-
bieta i 25 lat – mężczyzna;
• do dnia rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn dotyczących za-
kładu pracy, w rozumieniu prze-
pisów ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 
1321, 1428 i 1543), zwanej dalej 
„ustawą o promocji zatrudnie-
nia”, w którym była zatrudniona 
przez okres nie krótszy niż 180 
dni, ukończyła co najmniej 55 
lat – kobieta oraz 60 lat – mężczy-
zna i posiada okres uprawniają-
cy do emerytury, wynoszący co 
najmniej 30 lat – kobieta i 35 lat 
– mężczyzna;
• do dnia rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy, w rozumieniu 
przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia, w którym była za-
trudniona przez okres nie krót-
szy niż 180 dni, posiada okres 
uprawniający do emerytury, wy-
noszący co najmniej 35 lat dla 
kobiet i 40 lat dla mężczyzn;
• do 31 grudnia roku poprze-
dzającego rozwiązanie stosun-
ku pracy, z powodu likwidacji 
pracodawcy lub niewypłacal-
ności pracodawcy, w rozumie-
niu przepisów o ochronie 
roszczeń pracowniczych była 
zatrudniona przez 180 dni i po-
siadała okres uprawniający do 
emerytury wynoszący co naj-
mniej 34 lata dla kobiet i 39 lat 
dla mężczyzn.

Grażyna Mierzwa
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Elżbiecie BOCHENEK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa
Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Witoldowi BIEŃKO
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa
Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Barbarze ŻAK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża
 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa

Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Joannie i Dariuszowi ZIĘBOM
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty i Teścia

 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa
Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Bożenie ŁYSZCZEK
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa

Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Śp. ks. Biskupa Jana znałem od 
urodzenia (w 1958 roku), gdyż mój 
dom rodzinny w Markuszowej od-
dalony był od domu jego rodziców 
o około pół kilometra, choć ten stał 
w Kozłówku, byliśmy więc bliski-
mi sąsiadami. Jednakże, z uwagi, 
że byłem znacznie starszy od Jasia 
w tamtym czasie bardziej znałem 
jego rodziców – Zofię i Jana. Bliż-
szą znajomość, a raczej przyjaźń, 
nawiązałem z Jasiem w 1980 roku, 
gdy będąc studentem historii rze-
szowskiej Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej, uczestniczył w zakładaniu 
na swojej uczelni struktur Niezależ-
nego Zrzeszenia Studentów, a póź-
niej został aktywnym jego działa-
czem. Ponieważ obaj działaliśmy 
w organizacjach niezależnych od 
władz komunistycznych (ja w NSZZ 
„Solidarność” on w NZS), będących 
częścią szeroko pojętego Ruchu „S”, 
kontakty pomiędzy nami zaczęły 
się zacieśniać. Po wprowadzeniu 
przez komunistów stanu wojenne-
go, będąc już nauczycielem w Szko-
le Podstawowej w Kozłówku, Jasiu 
wystosował dwa odważne, słyn-
ne w tamtym czasie listy otwarte, 
do Senatu WSP i do Sejmu PRL, 
w których protestował przeciwko 
jego wprowadzeniu. Między inny-
mi, z tego powodu, był później in-
wigilowany przez SB, zatrzymywa-
ny, a w jego domu, także w szkole, 
w której uczył historii, przeprowa-
dzano rewizje. W tamtych trudnych 

czasach nasze spotkania odbywały 
się w warunkach konspiracyjnych, 
m.in. nawet w lesie.

Gdy Jasiu był już klerykiem Se-
minarium Duchownego w Przemy-
ślu dostarczałem mu przywożoną 
z Warszawy prasę niezależną, a tak-
że krzyżyki, odznaki, znaczki Poczty 
Podziemnej itp. Później, gdy był wi-
kariuszem parafii w Stalowej Woli, 
której proboszczem był ks. Edward 
Frankowski, obecnie biskup, gdy 
udawałem się samochodem do Lu-
blina, by przywieźć stamtąd ks. 
Kazimierza Ryczana, późniejszego 
biskupa, który prowadził w Rzeszo-
wie wykłady dotyczące Nauki Spo-
łecznej Kościoła, wstępowałem do 
Stalowej Woli, by tam spotkać się 
z ks. Janem. Nasze kontakty nie za-
kończyły się z chwilą udania się ks. 
Jana na Ukrainę, by tam pełnić po-
sługę duszpasterską, gdyż co jakiś 
czas pojawiał się w Polsce i odwie-

dzał swój rodzinny Kozłówek, naj-
pierw jako ksiądz, a od roku 2006 
jako biskup pomocniczy diecezji ka-
mieniecko-podolskiej.

Ks. Biskup Jan był człowiekiem 
wielkiego serca, bardzo skromnym 
i niezmiernie ofiarnym, żyjącym 
według Ewangelii, którą prawie 
znał na pamięć, często ją cytował 
i tłumaczył. Choć był biskupem 
żył bardzo ubogo i zawsze dzielił 
się z potrzebującymi wszystkim, co 
posiadał. Pomagał bliźnim nawet 
wtedy, gdy sam potrzebował pomo-
cy. Pamiętam, że będąc klerykiem 
oddał biedakowi podarowany mu 
przez mamę nowiutki sweter. Gdy 
ks. Piotr Gnat zaczął organizować 
w Strzyżowie młodzież, ofiarował 
mu swój rodzinny dom, wraz z ogro-
dem, na Dom Rekolekcyjny Funda-
cji Troska na rzecz Wszechstron-
nego Rozwoju Dzieci i Młodzieży. 
Wspomagał wszelkie działania 
zmierzające do upamiętnienia 
mieszkańców Kozłówka i Marku-
szowej zamordowanych w 1943 
roku przez Niemców za pomoc 
udzielaną Żydom (był wśród nich 
jego dziadek), uwieńczone posta-
wieniem poświęconego im pomnika 
przy kapliczce w Kozłówku. Darzył 
przy tym wielką czcią znajdującą 
się we wspomnianej kapliczce figu-
rę Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą 
z Jego inicjatywy nazwano Matką 
Bożą Troskliwą. Napisał też na Jej 
cześć piękną modlitwę: Matko Boża 
Troskliwa - Królowo Niebios i na-
sza Królowo! Ty, przez wiarę, stałaś 
się Matką Syna Bożego, a przyjmu-
jąc pod krzyżem Jego Testament, 
zostałaś Matką Kościoła – Matką 

naszą. Jak macierzyńską miłością 
otaczałaś Dzieciątko Jezus, tak nas 
– Twoje dzieci nieustannie osła-
niasz troskliwą opieką. Pełni na-
dziei i wiary, przychodzili do Ciebie 
nasi Przodkowie – Ojcowie i Matki. 
A ponieważ „nigdy nie słyszano, 
abyś opuściła tego, który ucieka 
się do Ciebie” i chroni „pod Twoją 
Obronę”, dlatego my również, z uf-
nymi sercami przychodzimy do 
Ciebie, by oddać nasze dziś i jutro 
pod Twoją Troskliwą Opiekę. Amen.

Dziś, po trzech miesiącach od 
Jego śmierci, po zapoznaniu się 
z wieloma publikacjami, przypomi-
nając sobie wszystko co zapamię-
tałem z dawnych lat, mogę śmiało 
powiedzieć: - Był to nieprzeciętny 
człowiek-kapłan. Wzór do naśla-
dowania, ogromny autorytet i pa-
triota. Jestem wzruszony, a zara-
zem dumny z tego, że sprawdziły 
się moje przewidywania z czasu, 
gdy jeszcze był księdzem, że Jaś na 
pewno zostanie biskupem. Zawsze 
pragnąłem, a przy tym miałem 
nadzieję, że ten Jaś będzie kiedyś 
uczestniczył w moim pogrzebie. 
Pan Bóg zarządził inaczej, z czym 
trzeba się pokornie pogodzić. Dla-
tego też czuję się zobowiązany, aby 
zrobić wszystko, co tylko mogę, 
by pamięć o śp. ks. Biskupie Janie 
trwała wiecznie. 

Jasiu! Odpoczywaj w Bożym po-
koju! Byłeś cały oddany Bogu i lu-
dziom. Bóg zapłać Ci za wszystko 
dobro uczynione dla nas wiernych.

Wierzę głęboko, że śp. ks. Biskup 
Jan spogląda na nas teraz z Nieba 
i pomoże nam w przetrwaniu tych 
trudnych czasów.

Rodzinie i bliskim śp. Marii HADY
wyrazy szczerego współczucia

 w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa
Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

Zbigniewowi SIECZKOSIOWI
b. Przewodniczącemu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Syna Pawła
w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego 

składa Roman Jakim, Przewodniczący ZR

Stanisławowi ZIOBRO
Przewodniczącemu Regionalnej Komisji Rewizyjnej

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

składa Roman Jakim, Przewodniczący ZR

Zmarła Barbara Duhl, lekarka, działaczka opozycji de-
mokratycznej w  czasach PRL-u  z  Łańcuta. W  roku 1980 
organizowała struktury NSZZ Solidarność służby zdrowia 
w  Rzeszowie. W  stanie wojennym organizatorka pomocy 
medycznej dla internowanych i represjonowanych działaczy 
podziemia. Zainicjowała prace Komitetu Pomocy przy klasz-
torze Ojców Bernardynów w  Rzeszowie. Kolporterka wy-
dawnictw podziemnych. Organizatorka samorządu lekarskiego po 1989 roku.

Rodzinie i bliskim śp. Barbary DUHL
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
składa Roman Jakim, Przewodniczący ZR

Żył w myśl zasad Ewangelii 
wspomina Marian Irzyk serdeczny przyjaciel 

Biskupa Jana Niemca

Rodzinie i bliskim śp. Marcela POCHWATA
wyrazy szczerego współczucia składa

w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności”
Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Błazenada podszyta hipokryzją
Czyżbyśmy mieli powtórkę z 13 grudnia 1981 roku? Bo chyba właśnie to usi-

łował nam wmówić marszałek Tomasz Grodzki, wygłaszając 10 lutego 2021 
roku dramatycznym głosem orędzie do Polaków: - Wczoraj zamilkły wolne 
media. Zamilkły na chwilę, byśmy mogli uświadomić sobie i zrozumieć, o co 
toczy się gra – alarmował marszałek Grodzki. - Nie chodzi o pieniądze. Staw-
ką jest wolność, stawką jest prawda. Młodzi ludzie na szczęście nie pamiętają, 
ale 13 grudnia 1981 roku złowieszczy mrok stanu wojennego też zaczął się od 
braku „Teleranka” i wyłączonych telefonów. Media zamilkły wczoraj na krótko 
po to, by nie musieć zamilknąć na zawsze. Aby tak się nie stało, nie możemy 
milczeć my. Wczorajsze czarne ekrany to przestroga. Oby ich czerń nie zwia-
stowała czarnej nocy rządów autorytarnych, których następnym krokiem może 
być wyłączenie Internetu i dalsze ograniczenie swobód obywatelskich. Umysły, 
w których zakiełkowały pomysły tak restrykcyjnej ustawy, z pewnością nie są 
zainteresowane rozkwitem demokracji w naszym kraju – raczej marzy im się 
władza absolutna i karmienie społeczeństwa fałszywą propagandą aż do cał-
kowitego zniewolenia naszego narodu. A swoje dramatyczne orędzie zakończył 
wezwaniem: - My, którym drogie są fundamentalne wartości cywilizacji wolne-
go świata, musimy uczynić, aby zatrzymać te autorytarne zapędy! 

A żeby już było zupełnie absurdalnie, orędzie to wygłosił w reżimowej, pu-
blicznej telewizji, której rychłą likwidację koledzy marszałka Grodzkiego nie-
ustannie zapowiadają, na dodatek tuż po zakończeniu rzekomo „kapiących ja-
dem nienawiści” do opozycji „Wiadomości”!

Tego samego dnia część prywatnych stacji telewizyjnych bez ostrzeżenia za-
przestała emitowania swoich programów (tyle tylko, że uczyniły to z  własnej 
i nieprzymuszonej woli), prezentując odbiorcom jedynie czarne ekrany, podob-
nie uczyniło część gazet. Czyli wszystko wskazuje na to, że była to skoordynowa-
na i wcześniej przygotowana akcja. 

Po wysłuchaniu dramatycznego orędzia marszałka Grodzkiego Polacy powin-
ni masowo wyjść na ulice, by zaprotestować przeciwko niecnym poczynaniom 
PiS-owskiego reżimu i domagać się natychmiastowej dymisji rządu i rozwiąza-
nia parlamentu. Jednakże do żadnych większych protestów nie doszło, bo nawet 
prezentujące czarne ekrany media nie były w stanie ich pokazać. Zobaczyliśmy 
więc jedynie niewielkie, kilku lub co najwyżej kilkunastoosobowe, grupki prote-
stujących, na dodatek złożone głównie z „etatowych” protestujących, bo w ma-
skach z czerwonymi błyskawicami. Czyli kolejna próba histerycznego rozpętania 
masowych antyrządowych protestów zakończyła się fiaskiem.

Piszę kolejna, bo jest to już trzecia tylko w ciągu ostatnich siedmiu miesię-
cy próba doprowadzenia do rozpętania masowych protestów ulicznych, mają-
cych najwyraźniej doprowadzić do obalenia demokratycznie wybranych władz 
Rzeczpospolitej. Latem, jako protest do organizowania protestów i alarmowania 
zagranicy o  prześladowaniu osób LGBT przez autorytarny polski rząd, a  za-
razem o bestialstwie policji, posłużyło zatrzymanie przez policję awanturnika 
posługującego się pseudonimem Margot, za zniszczenie furgonetki z hasłami an-
tyaborcyjnymi i pobicie jej kierowcy. Jesienią za pretekst do rozpętania protestów 
i alarmowania zagranicy o niszczeniu demokracji w Polsce, a zarazem o pozba-
wianiu kobiet ich podstawowych praw, posłużyło wydanie przez Trybunał Kon-
stytucyjny orzeczenia o niezgodności z konstytucją aborcji z przyczyn eugenicz-
nych. Zaś pretekstem do obecnych protestów było zaledwie zasugerowanie przez 
ministerstwo finansów przygotowywanie projektu ustawy o wprowadzeniu dla 
największych mediów niewielkiego podatku od zysków z nadawanych reklam.

Należy przy tym podkreślić, że wszystkie tegoroczne protesty organizowane 
były w okresie trapiącej cały świat pandemii śmiertelnie groźnej choroby i wpro-
wadzonych z tej przyczyny przez polski rząd ograniczeń w kontaktach między-
ludzkich. A  zatem ich organizatorzy musieli mieć pełną świadomość tego, że 
narażają ich uczestników na zarażenie się covid-19, a tym samym narażają ich 
na bardzo ciężką chorobę, a w skrajnym przypadku nawet na śmierć. Nie wspo-
minając już o tym, że uczestnicy protestów stają się roznosicielami tej choroby 
w  swoich otoczeniach. Nie przeszkadza to politykom totalitarnej opozycji, na 
bezczelne, wręcz chamskie, krytykowanie rządu Zjednoczonej Prawicy za fatal-
ną walkę z pandemią, brak szczepionek i złą organizację szczepień, a nawet na 
robienie nielegalnych interesów podczas zakupów sprzętu ochronnego.

Ale totalitarni opozycjoniści jedyne co potrafią to obrażać, oskarżać i krytyko-
wać PiS-owski rząd o wszelkie zło tego świata. A że czyniąc to, udowadniają, że są 
jedynie błaznami, a zarazem skrajnymi hipokrytami, to już jedynie ich problem.

Jerzy Klus

W wieku 55 lat nagle zmarła Renata Mossety-Byś. Nauczy-
cielka języka polskiego w  Szkole Podstawowej w  Cieszynie, 
długoletnia działaczka OM NSZZ „Solidarność” Oświaty 
i Wychowania w Strzyżowie.

Cieszyła się zaufaniem dzieci i  młodzieży, przez wiele lat 
pełniła funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Nie 
szczędziła czasu i  wysiłku współtworząc Projekty Unijne, 
które pozwalały wzbogacić bazę edukacyjną szkoły, rozwijać zainteresowania 
uczniów, ale także aktywizować pokolenie seniorów.

Odeszła zbyt wcześnie pogrążając w  smutku rodzinę, przyjaciół oraz szero-
kie grono współpracowników. 

Rodzinie i bliskim śp. Renaty MOSSETY-BYŚ
wyrazy szczerego współczucia

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

PODZIĘKOWANIE
Komisja Wydziałowa Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” WSK PZL Rzeszów S.A 

wyraża serdeczne podziękowanie  
dla  Adama Śnieżka, Posła na Sejm RP

za przekazanie darowizny pieniężnej 
dla dwojga najbardziej potrzebujących emerytów naszego Koła.

Dziękuję w imieniu Zarządu i osób obdarowanych

Czesław Głodowski
Przewodniczący Koła EiR WSK PZL-Rzeszów S.A.

Region Rzeszowski NSZZ “So-
lidarność” włączył się do akcji 
zbiórki makulatury na studnie 
głębinowe w Afryce.

Od 8 lat przy parafiach i szko-
łach zbierana jest makulatura, 
ze sprzedaży której udało się wy-
budować do tej pory 27 studni 
głębinowych w Czadzie, Sudanie 
Południowym, Kamerunie, Ma-
dagaskarze i Republice Środko-
wej Afryki. Ze względu na niską 
cenę skupu makulatury w ubie-
głym roku akcja została zawie-
szona. Jednak sytuacja ekono-
miczna poprawiła się i obecnie 

wznowiono zbiórkę makulatury.
Organizator akcji „Makulatura na 

misje” zachęca do udziału w akcji 
parafie, organizacje, gminy i różne 
wspólnoty poprzez przygotowanie 
zbiórki makulatury i dowiezie-
nie jej transportem zbiorczym do 
miejsc zbiórki w Łańcucie, Prze-
worsku i Rzeszowie.  

Miejsca zbiórki w Rzeszowie:
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego Rzeszów, Krakowska 18,
Parafia Matki Bożej Saletyńskiej 
ul. Dąbrowskiego 71,
Parafia św. Rocha w Rzeszowie – 
Słocinie.

Wspieramy akcję Woda dla Afryki
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Szalejąca od kilku miesięcy 
na całym świecie pandemia ko-
ronawirusa Covid-19, która nie 
ominęła także Polski, sprawiła że 
stosunkowo niewiele uwagi po-
święcamy tematom związanym 
z historią „Solidarności”. Warto 
zatem przypomnieć o kilku istot-
nych wydarzeniach sprzed czter-
dziestu lat. Największym z nich, 
a zarazem najważniejszym, był 
niewątpliwie prowadzony od 2 
stycznia do 19 lutego 1981 roku 
przez związkowców z NSZZ „Soli-
darność” i rolników z „Solidarno-
ści Wiejskiej” strajk okupacyjny 
w siedzibie budynku Wojewódz-
kiej Rady Związków Zawodowych 
w Rzeszowie, zakończony pod-
pisaniem słynnych Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich, w któ-
rych władze PRL zobowiązały się 
uwzględnić postulaty mieszkań-
ców wsi. Ale temu ważnemu te-
matowi poświęcam odrębny arty-
kuł, zaś w tym wspomnę o innym 
wydarzeniu, z pozoru niewielkim, 
a w rzeczywistości równie istot-
nym, czyli kolejnemu etapowi 
walki o wolne soboty.

Wprowadzanie wolnych sobót, 
których dotąd w Polsce nie było, 
choć obowiązywały one od lat 
w wielu innych krajach, w tym 
bloku komunistycznego, zapo-
czątkował w 1972 roku ówczesny 
pierwszy sekretarz PZPR, Edward 
Gierek, zapewne pragnąc przez 
ten gest zyskać przychylność lu-
dzi pracy, a zarazem zatrzeć bole-
sne wspomnienia o dokonanych 
w grudniu 1970 roku masakrach 
robotników Wybrzeża. Wprowa-
dzone dekretem Rady Państwa 
wolne soboty miały obowiązywać 
od 1973 roku, ale miało ich być 
w tym roku jedynie dwie, w na-
stępnym roku (1974) nieco więcej, 
bo sześć, w 1975 dwanaście, a do-
piero w 1979 czternaście. 

Pracownicy domagali się jed-
nak wprowadzenia wszystkich 
wolnych sobót, tak jak to miało 
miejsce w innych krajach. Spra-
wa ta nabrała przyśpieszenia po 
wielkich strajkach z lipca i sierp-
nia 1980 roku. W podpisanym 
przez strajkujących robotników 
i przedstawicieli rządu PRL Poro-
zumieniu Gdańskim komuniści 
zobowiązali się do wprowadze-
nia wszystkich wolnych sobót, 
a w podpisanym nieco później Po-
rozumieniu Jastrzębskim uzgod-
niono, że zaczną one obowiązy-
wać od 1 stycznia 1981 roku.

Komuniści złamali jednak pod-
pisane przez siebie porozumienia, 
gdyż 23 grudnia 1980 roku wpro-
wadzili w roku 1981 roku jedynie 
dwie wolne soboty w miesiącu, 

ogłaszając zarazem, że dnie 10 i 24 
stycznia są dniami roboczymi, zaś 
absencje w tych dniach będą trak-
towane jako nieusprawiedliwione 
nieobecności w pracy. W zaist-
niałej sytuacji Krajowa Komisja 
Porozumiewawcza NSZZ „S” we-
zwała pracowników do masowego 
bojkotowania bezprawnego za-
rządzenia, poprzez nieobecność 
w tych dniach w pracy. W rezulta-
cie, w sobotę 10 stycznia 1981 roku 
około dwie trzecie pracowników 
nie stawiło się w pracy, co spra-
wiło, że we większości zakładów 
w ogóle nie pracowano, a w in-
nych pracowała jedynie część za-
łóg. W sobotę 24 stycznia było po-
dobnie. Zmasowany protest ludzi 
pracy ponownie udowodnił komu-
nistom siłę „S”, a zarazem zmusił 
ich do podjęcia kolejnych rozmów 
z przedstawicielami NSZZ „S”. Za-
kończyły się one 30 stycznia kom-
promisem, który należy jednak 
uznać za niewielkie zwycięstwo 
NSZZ „S”, gdyż obie strony zgodzi-
ły się, że czasowo będą obowiązy-
wały trzy wolne soboty w miesiącu 
i jedna pracująca. 

Należy tu nadmienić, że komu-
niści, swoim zwyczajem, starali się 
jak tylko mogli umniejszyć roz-
miar styczniowego bojkotu pracy 
we wprowadzone przez nich sobo-
ty pracujące, podając do publicz-
nej wiadomości znacznie mniejszą 
liczbę osób, które w nim uczestni-
czyły. Co ciekawe, rozmiary pro-
testu umniejszali czasami także 
w swoich raportach funkcjonariu-
sze SB, wyznaczeni do pełnienia 
funkcji „opiekunów zakładów”, 
czyli dbający o to by nie dochodzi-
ło w nich do protestów; najprawdo-
podobniej celem pokazania swoim 
zwierzchnikom, że dobrze wypeł-
niają nałożone na nich obowiązki, 
bo to miało wpływ na ich ewentu-
alne awanse zawodowe i nagrody. 

Ps. Przykładem przekazywania 
przez funkcjonariuszy SB swoim 
zwierzchnikom nierzetelnych in-
formacji o rozmiarach protestu 
w styczniu 1981 roku może być 
choćby to, że wśród figurujących 
w dokumentach SB kilku rzeko-
mo pracujących zakładów regio-
nu rzeszowskiego znalazł się m.in. 
rzeszowski „Polam”, choć zdecydo-
wana większość pracowników tego 
zakładu uczestniczyła w bojkocie 
sobót pracujących.

O umieszczeniu „Polamu” wśród 
zakładów pracujących dowiedzia-
łem się z publikacji Dariusza Iwa-
neczko - „Opór społeczny a władza 
w Polsce Południowo-Wschodniej 
1980-1981”.

Jerzy Klus

Warto o tym pamiętać…

Bardziej zwycięstwo niż kompromis

 Celem konkursu, organizowa-
nego przez Państwową Inspekcję 
Pracy, jest promowanie działal-
ności społecznych inspektorów 
pracy, którzy w ramach pełnio-
nych zadań aktywnie wpływają 
na poprawę stanu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakładach 
oraz ochrony uprawnień pracow-
niczych. Uczestnikami konkursu 
mogą być zakładowi, oddziałowi 
(wydziałowi) i grupowi społeczni 
inspektorzy pracy (SIP). Pamię-
tajmy, że to właśnie zakładowe 
organizacje związkowe mogą 
zgłaszać wyróżniających się spo-
łecznych inspektorów pracy do 
konkursu. W tym roku w ogól-
nokrajowym konkursie „Najak-
tywniejszy Społeczny Inspektor 
Pracy” w gronie wyróżnionych 
przez głównego inspektora pracy 
znalazł się Andrzej Kuśmierczyk, 
zakładowy inspektor w Spółce 
Wodno-Ściekowej „Swarzewo”, 
członek NSZZ „Solidarność”.

Konkurs podzielony jest na 
dwa etapy - pierwszy etap odby-
wa się na szczeblu wojewódzkim, 
a drugi jest etapem krajowym.

Społecznych inspektorów pra-
cy zgłaszają do konkursu orga-
nizacje związkowe. W terminie 
do 15 maja każdego roku orga-
nizacje związkowe przesyłają do 
właściwych terytorialnie okrę-
gowych inspektorów pracy kartę 
zgłoszenia, będącą załącznikiem 
do regulaminu konkursu. Należy 
również udokumentować pod-
jęte przez uczestnika konkursu 
przedsięwzięcia dotyczące bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony uprawnień pracowni-
czych, w szczególności wpisy 
z księgi uwag i zaleceń z podję-
tych przedsięwzięć. Potrzebne 
jest też oświadczenie uczestnika 
konkursu dotyczące zgody na 
przetwarzanie danych osobo-
wych i zgody na wykorzystanie 
wizerunku, wypełnione na odpo-
wiednim formularzu.

Na etapie wojewódzkim oce-
ny zgłoszonych kandydatów 

dokonuje komisja konkursowa 
powoływana w województwie 
przez właściwego terytorialnie 
okręgowego inspektora pracy, 
w skład której wchodzi po trzech 
przedstawicieli okręgowego in-
spektoratu pracy oraz organi-
zacji związkowych, po jednym 
przedstawicielu z każdej repre-
zentatywnej centrali związkowej 
(Forum Związków Zawodowych, 
Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych oraz  
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidar-
ność”). Komisja typuje nie więcej 
niż trzech laureatów, którzy będą 
brali udział w etapie krajowym 
konkursu. Komisja może rów-
nież wskazać dodatkowe osoby, 
które mogę zasługiwać na wyróż-
nienia. Dodajmy, że do konkursu 
musi być zgłoszonych więcej niż 
trzech uczestników. Na etapie 
wojewódzkim przyznawane są 
trzy nagrody, mogą też być przy-
znane wyróżnienia.

W etapie krajowym, do 30 
czerwca każdego roku, okręgowe 
inspektoraty pracy przesyłają do 
Głównego Inspektoratu Pracy do-
kumentacje laureatów etapu wo-
jewódzkiego, zakwalifikowanych 
do udziału w etapie krajowym. Na 
etapie krajowym konkursu głów-
ny inspektor pracy przyznaje wy-
różnienia dla 16 laureatów tego 
etapu. Spośród tych laureatów 
wyłonionych zostanie trzech 
uczestników Konkursu, którym 
przyznane będą nagrody główne. 
Nagrodami głównymi na etapie 
krajowym są statuetki okoliczno-
ściowe, a wyróżnieniami dyplo-
my. Dodajmy, że nagroda główna 
temu samemu społecznemu in-
spektorowi pracy może być przy-
znana tylko raz.

Zachęcamy więc, aby organi-
zacje związkowe zgłaszały wy-
różniających się sip-owców do 
konkursu „Najaktywniejszy spo-
łeczny inspektor pracy”.

Regulamin konkursu i wniosek 
do pobrania na www.pip.gov.pl

Konkurs „Najaktywniejszy 
społeczny inspektor pracy” 


