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Popieramy Ewę Leniart
i apelujemy o udział
w wyborach Prezydenta 
Rzeszowa 13 czerwca 

Uhonorowani Medalem Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości

20 maja 2021 r. w siedzibie 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” odbyła się uro-
czystość wręczenia działaczom 
Krajowych Sekcji i Krajowego 
Sekretariatu Metalowców NSZZ 
„Solidarność” Medalu Stule-
cia Odzyskanej Niepodległości. 
Odznaczenie, z okazji 40-lecia 
powstania NSZZ „Solidarność”, 
nadał Prezydent RP Andrzej 
Duda.

Za zasługi dla Niepodległej 
uhonorowani zostali:

Zbigniew CEBULA – Krajowa 
Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ „Solidarność”

Stanisław DRĄŻEK – Krajowa 
Sekcja Przemysłu Elektromaszy-
nowego NSZZ „Solidarność”

Stanisław GŁOWACKI – Krajo-
wa Sekcja Przemysłu Zbrojenio-
wego NSZZ „Solidarność”

Marian KOKOSZKA – Krajo-
wa Sekcja Przemysłu Lotniczego 
NSZZ „Solidarność”

Andrzej KUCHTA – Krajowa 
Sekcja Przemysłu Lotniczego 
NSZZ „Solidarność”

Waldemar OŻÓG – Krajowa 
Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ „Solidarność”

Bogdan SZOZDA – Krajowa 
Sekcja Przemysłu Motoryza-
cyjnego NSZZ „Solidarność”, 
przewodniczący Krajowego Se-
kretariatu Metalowców NSZZ 
„Solidarność”

W imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej odznaczenia 
wręczyła Doradca Prezydenta RP 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, 
która zwróciła się do uczestni-
ków uroczystości słowami:

– W 2018 roku tuż przed uroczy-
stymi obchodami 100-lecia odzy-
skania niepodległości, Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Pan An-
drzej Duda na XXIX Sesji Krajowe-
go Zjazdu Delegatów NSZZ „Soli-
darność” w Częstochowie, wskazał, 
że uważa „Solidarność” za jeden 
z wielkich symboli Stulecia. Sym-
bolu, dzięki któremu dzisiaj mo-
żemy patrzeć na miniony wiek 
z perspektywy kraju wolnego, nie-
podległego, rozwijającego się. „So-
lidarność” to wielki ruch społeczny, 
ale też związek zawodowy, który 
zawsze z odwagą i determinacją 
upominał się i nadal upomina się 
o prawa pracownicze.

Niech więc otrzymane przez Pań-
stwa w dniu dzisiejszym Medale 
Stulecia Odzyskanej Niepodległo-
ści będą naszym skromnym hoł-
dem dla Państwa wkładu w kształ-
towanie wolnego demokratycznego 
państwa, za pracę dla Niepodległej 
i za Wasze zaangażowanie w „So-
lidarność”.

Proszę również przyjąć serdecz-
ne pozdrowienia od Prezydenta 
Andrzeja Dudy wraz z życzeniami 
dobrego zdrowia, pogody ducha 
i wszelkiej pomyślności.

cd. na str. II

W ślad za stanowiskiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność”, Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjo-
nowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackie-
go zwraca się z gorącym apelem do Członków Stowarzyszenia 
oraz do Członków i Sympatyków NSZZ „Solidarność”, a także 
do Wszystkich Rzeszowian, dla których ważne jest dobro tego 
miasta, jego dalszy rozwój i dobrobyt mieszkańców – o udział 
w wyborach Prezydenta Miasta Rzeszowa w dniu 13 czerwca 
2021 roku i oddanie głosu na Panią Ewę Leniart.

Spośród licznych kandydatów ubiegających się o to za-
szczytne i odpowiedzialne stanowisko, jedynie Pani Ewa 
Leniart dysponuje stosowną znajomością Rzeszowa i jego 
problemów oraz wiedzą i doświadczeniem w zakresie za-
rządzania miastem, w którym żyje i pracuje od lat, czym nie 
mogą pochwalić się kontrkandydaci.

W obecnych czasach istotne znaczenie ma również fakt, 
że jest ona katoliczką i polską patriotką o ugruntowanych 
poglądach konserwatywnych, a zarazem osobą koncylia-
cyjną, unikającą niepotrzebnych sporów, potrafiącą łago-
dzić konflikty, szanującą ludzi o odmiennych poglądach.

Wszystko to daje gwarancję, że Pani Ewa Leniart jako 
Prezydent Rzeszowa zdoła szybko uporać się z liczny-
mi problemami, które od lat trapią mieszkańców miasta 
i utrudniają jego dalszy rozwój.

A zatem, nie ryzykujmy przyszłości naszego miasta – gło-
sujmy na osobę znaną i wypróbowaną, a nie na kandydata 
związanego ze skrajną lewicą, bezwzględnego liberała czy 
kogoś, kto zbiera tylko punkty do dalszej kariery politycznej.

 W wyborach Prezydenta Rzeszowa
13 czerwca 2021 roku oddajmy 
swój głos na Panią Ewę Leniart!
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Wanda Tarnawska odebrała odznaczenie 
„Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego”

Odznaczenie przyznane zo-
stało jeszcze ubiegłego roku 
przez Kapitułę ds. Odznaczeń 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność”. Większość z 49 
odznaczeń „Zasłużony dla Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ Soli-
darność”, wręczonych zostało 31 
sierpnia 2020 r. w Filharmonii 
Podkarpackiej, podczas regional-
nej uroczystości z okazji 40-lecia 
NSZZ „Solidarność”. 

Niestety, Pani Wanda nie mo-
gła w niej wziąć udziału, dlate-
go 18 maja 2021 r. w siedzibie 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
“Solidarność” zorganizowane zo-

stało spotkanie, podczas którego 
Roman Jakim, Przewodniczący 
ZR uroczyście wręczył odznacze-
nie przyznane w dowód zasług 
i uznania.cd. ze str. I

W imieniu odznaczonych prze-
mówił  Marian Kokoszka, czło-
nek Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” PZL-Mielec:

- To dla nas wielki zaszczyt i ho-
nor otrzymać to odznaczenie od 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
ski, instytucji o niezaprzeczalnym 
autorytecie. Dodatkowo w okolicz-
nościach świętowania dwóch waż-
nych rocznic dla naszej Ojczyzny, 
100-lecia odzyskania Niepodległo-
ści i 40-lecia NSZZ „Solidarność” 
– ruchu, który tak radykalnie od-
mienił losy Polski, Europy i Świata. 

Zaczęło się od pontyfikatu na-
szego Wielkiego Rodaka św. Jana 
Pawła II, poprzez męczeńską 
śmierć patrona „Solidarności” bł. 
Jerzego Popiełuszki, po masowy 
udział bezimiennych, szeregowych 
członków „Solidarności”, którzy 
przyczynili się do tego, że Polska 
zmieniła swoje oblicze. I to im de-
dykujemy wyróżnienia. Myślę, 
że mogę to powiedzieć w imieniu 
wszystkich tutaj odznaczonych. 

Praca dla dobra publiczne-
go to dla nas wielkie wyzwanie.  

Uhonorowani Medalem Stulecia...

Marian Kokoszka, Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego NSZZ „S”

Jesteśmy dumni, że to nam przy-
padł zaszczyt przyjęcia tego wyróż-
nienia, ku chwale „Solidarności”.

Głos zabrał również Bogdan 
Szozda, przewodniczący Krajo-
wego Sekretariatu Metalowców 
NSZZ „Solidarność”:

– Każda kolejna rocznica skła-
nia do refleksji nad upływającym 
czasem i wspomnień o ludziach, 
z którymi pracowaliśmy przez lata, 
wielu z nich niestety, nie ma już 
wśród nas. To czas uhonorowania 
tych najbardziej zasłużonych i po-
dziękowania im za zaangażowanie 
i wieloletnią pracę na rzecz polep-
szania bytu pracowników naszych 
branż i budowę demokratycznego 
Państwa.

Pragnę podziękować Prezydento-
wi Rzeczypospolitej Polskiej Panu 
Andrzejowi Dudzie za nadanie od-
znaczeń dla naszych działaczy. (…)

Serdecznie gratuluję Kolegom 
wyróżnienia, życzę kolejnych suk-
cesów w pracy związkowej i spo-
łecznej, a będącym już na emerytu-
rze, życzę zasłużonego odpoczynku 
w dobrym zdrowiu.

red.
fot. Żaklin Kocaj-Szeliga

Rolę gospodarza uroczystości pełnił Roman Jakim, przewodniczący 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ “Solidarność”, który podziękował

 Doradcy Prezydenta RP Agnieszce Lenartowicz-Łysik 
za wręczenie medali działaczom Związku.

12 maja 1983 r. Grzegorz Prze-
myk został pobity przez mili-
cjantów w Warszawie, zmarł 
dwa dni później.

13 maja 1981 r. Na Placu 
Świętego Piotra w Rzymie, tu-
recki terrorysta Ali Agca, dzia-
łając najprawdopodobniej na 
zlecenie sowieckich służb spe-
cjalnych, dokonał zamachu na 
Ojca Świętego Jana Pawła II, 
strzelając do niego z pistoletu. 
W wyniku zamachu Jan Paweł II 
został ciężko ranny.

Następnego dnia po zamachu, 
14 maja 1981 r., z inicjatywy 
rzeszowskiego Międzyzakłado-
wego Komitetu Założycielskiego 
NSZZ „Solidarność” na płycie 
boiska Stadionu „Stali” kapłani 
odprawili uroczystą mszę św. 
w intencji powrotu do zdrowia 
ciężko rannego Jana Pawła II 
i umierającego już w tamtym 
czasie Prymasa Polski, ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. W mszy 
tej uczestniczyło od 25 do 30 
tysięcy mieszkańców Rzeszowa 
i okolicznych miejscowości.

16 maja 1981 r. Rzeszowski 
MKZ NSZZ „S” wydał specjalny 
numer biuletynu „Solidarność 
Rzeszowska” poświęcony temu 
wydarzeniu, zredagowany przez 
Władysława Piestraka i Jacka 
Woźniaka.

17 maja 1981 r. Z inicjatywy 
współzałożyciela Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów w Wyż-

Warto o tym pamiętać!
szej Szkoły Pedagogicznej 
w Rzeszowie śp. Jana Niemca 
(późniejszego biskupa pomoc-
niczego Diecezji Kamieniecko-
-Podolskiej) Międzyuczelniana 
Komisja Koordynacyjna NZS 
zorganizowała w Rzeszowie Bia-
ły Marsz Przeciwko Przemocy. 
W marszu tym, który poprzedzi-
ła odprawiona w kościele far-
nym msza św. w intencji ofiar 
terroru i przemocy, oprócz stu-
dentów rzeszowskich wyższych 
uczelni uczestniczyło także wie-
lu członków „Solidarności”. Pod-
czas marszu studentki niosły 
transparent z napisem „Ducha 
nie gaście”, a po jego zakończe-
niu śp. Jan Niemiec wygłosił 
krótkie przemówienie.

18 maja 1920 r. Przyszedł na 
świat w Wadowicach Karol Józef 
Wojtyła, św. Jan Paweł II.

23 maja 1984 r. Sąd Wojsko-
wy w Warszawie skazał zaocznie 
płk. Ryszarda Kuklińskiego na 
karę śmierci za zdradę.

25 maja 1948 r. W więzieniu 
mokotowskim został zamor-
dowany przez władze komuni-
styczne rotmistrz Witold Pilecki.

28 maja 1981 r. Po pojawieniu 
się informacji o śmierci Prymasa 
Polski, ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego, działacze NSZZ „S” wy-
wiesili w zakładach pracy całego 
regionu przybrane kirem flagi pa-
pieskie i narodowe.

Jerzy Klus

SŁUCHAMY
we wtorki godz. 19.15 
i w piątki godz. 21.30 
związkowych audycji

Zorganizowani 
mają lepiej 

Uwaga na zmiany emisji audycji
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19 maja 2021 r. Rada Ministrów 
przyjęła projekt ministerstwa 
zdrowia, wypracowany wspólnie 
z partnerami społecznymi na 
Trójstronnym Zespole ds. Ochro-
ny Zdrowia i z klauzulą trybu pil-
nego trafi teraz do Parlamentu.

Projekt ustawy o zmianie usta-
wy o sposobie ustalania najniż-
szego wynagrodzenia zasadni-
czego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w celu za-
pewnienia w okresie ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii kadr przewi-
duje, że tylko w ciągu 6 miesięcy 
2021 r. na podniesienie najniż-
szych wynagrodzeń w ochronie 

zdrowia przeznaczonych zosta-
nie blisko 4 mld zł.

Po raz pierwszy w historii zo-
stanie ustalony gwarantowany 
poziom minimalnych uposażeń 
pracowników ochrony zdrowia, 
bez żadnych okresów przejścio-
wych. Po wejściu w życie ustawy 
nie będzie żadnej możliwości, by 
jakikolwiek pracownik zarabiał 
mniej niż przewidują to przepisy.

Wejście w życie ustawy o mi-
nimalnym wynagrodzeniu 
w ochronie zdrowia będzie ozna-
czać choćby wzrost wynagrodzeń 
w grupach najsłabiej uposażo-
nych tj. salowych na poziomie 
średnio 700 zł i fizjoterapeutów 
na poziomie 1 tys. zł.

Wyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia

11 maja 2021 r. zakończyły się 
rozmowy ministra zdrowia Ada-
ma Niedzielskiego z przedstawi-
cielami związków zawodowych, 
dotyczące wypłaty dodatku co-
vidowego dla personelu nieme-
dycznego szpitali. Mowa tu m.in. 
o sanitariuszach, kierowcach ka-
retek, opiekunkach medycznych, 
salowych, ale również o psycholo-
gach, czy dietetyczkach. Osoby te 
tak samo pracują na oddziałach 
covidowych z narażeniem wła-

snego zdrowia i życia. Wykonują 
bezpośrednią pracę przy najcię-
żej chorych pacjentach, a dotych-
czas byli pominięci w zaleceniach 
ministra w obszarze covidowym, 
teraz otrzymają 5 tys. zł jednora-
zowego dodatku. Wypłaty mają 
nastąpić w czerwcu br.

W rozmowach z ministrem 
zdrowia NSZZ „Solidarność” re-
prezentowała Maria Ochman, 
przewodnicząca Krajowego Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia.

Pracownicy niemedyczni 
szpitali z dodatkiem covidowym!

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” podjęła decyzję o sko-
rzystaniu z obywatelskiej inicja-
tywy ustawodawczej w temacie 
emerytur stażowych. 25 maja 
2021 r. w warszawskiej siedzi-
bie KK odbyło się inaugurujące 
spotkanie komitetu inicjatywy 
ustawodawczej.

Postępowanie w związku z chę-
cią skorzystania z  gwarantowa-
nego art. 118 ust. 2 Konstytucji 
prawa wystąpienia z inicjatywą 
ustawodawczą przez grupę co 
najmniej 100 000 obywateli re-
guluje ustawa z dnia 24 czerwca 
1999 r. o wykonywaniu inicjatywy 
ustawodawczej przez obywateli, 
a częściowo także ustawa z dnia 5 
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. 

Kolejne etapy postępowania: 
1. Utworzenie komitetu inicjaty-
wy ustawodawczej przez grupę co 
najmniej 15 obywateli polskich. 
2. Wyznaczenie pełnomocnika 
komitetu i jego zastępcy. 
3. Zebranie 1000 podpisów oby-
wateli popierających projekt - 
udzielenie poparcia projektowi 
ustawy polega na złożeniu na 
wykazie, obok swojego imienia 
i nazwiska, adresu zamieszkania 
oraz numeru ewidencyjnego PE-
SEL, własnoręcznego podpisu.
4. Zawiadomienie przez pełno-
mocnika komitetu Marszałka 
Sejmu o utworzeniu komitetu, 
wraz z dołączonym projektem 
ustawy i podpisami obywateli. 
5. W razie spełnienia wszyst-
kich wymogów Marszałek Sejmu 
w ciągu 14 dni od doręczenia za-
wiadomienia postanawia o jego 
przyjęciu.
6. Po otrzymaniu zawiadomie-
nia komitet ogłasza, w dzienni-
ku o zasięgu ogólnopolskim, fakt 
nabycia osobowości prawnej, ad-
res komitetu oraz miejsca udo-
stępnienia projektu ustawy do 
publicznego wglądu. 

7. Rozpoczęcie kampanii promo-
cyjnej w celu uzbierania poparcia 
100.000 obywateli (do liczby tej za-
licza się wcześniej zebranych 1000 
podpisów) – kampania i zbieranie 
podpisów nie może rozpocząć się 
wcześniej niż po ogłoszeniu o któ-
rym mowa w pkt. 6.
8. W miejscu zbierania podpisów 
obywateli musi być wyłożony do 
wglądu projekt ustawy – podob-
nie jak wcześniej udzielenie po-
parcia projektowi ustawy polega 
na złożeniu na wykazie, obok 
swojego imienia i nazwiska, ad-
resu zamieszkania oraz numeru 
ewidencyjnego PESEL, własno-
ręcznego podpisu. 
9. Wzór wzoru wykazu obywateli, 
którzy udzielają poparcia projek-
towi ustawy stanowiącej przed-
miot inicjatywy ustawodawczej 
określony jest w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 
28 września 1999 r.

Projekt ustawy przygotowany 
przez Solidarność, który zosta-
nie złożony u marszałek Sejmu 
“jasno mówi, że jest tylko jed-
no obostrzenie – 40 lat okresów 
ubezpieczeniowych wśród męż-
czyzn i 35 lat u kobiet i uzbierany 
minimalny kapitał”. Tak, aby pra-
cownik czy pracownica, którzy 
zdecydują się odejść na emerytu-
rę mieli zapewnioną minimalną 
emeryturę, a państwo nie musia-
ło do niej dopłacać.

Kampania informacyjna #Eme-
ryturaZaStaż rozpocznie się do-
piero po ukazaniu się informacji 
w dzienniku. NSZZ "Solidarność" 
ma nadzieje, że nie będzie żad-
nych odwołań, bowiem wniosek 
spełnia wszystkie warunki. Zbie-
rając podpisy, należy dokonywać 
weryfikacji list, żeby nie powta-
rzały się numery PESEL.

źródło: tysol.pl

Komentarz Marii Ochman, 
przewodniczącej Sekretariatu  

Ochrony Zdrowia NSZZ „S”

- O dodatkowe pieniądze dla 
pracowników niemedycznych 
pracujących ramię w ramię 
z lekarzami i pielęgniarkami 
zabiegaliśmy od listopada ub. 
roku. Słaliśmy pisma do mini-
stra Adama Niedzielskiego, do 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego, podnosiliśmy tę kwestię 
przy każdej możliwej okazji. Ale 
jak to mówią – kropla dąży ska-
łę.  Obietnica 5000 zł premii dla 
pracowników niemedycznych 
jest bardzo dobrą wiadomością, 
oczekiwaną przez „Solidarność”, 
która upomina się o wszystkich 
pracowników. Nie tylko lekarzy, 
pielęgniarki i położne.  Jest to 
jakiś pierwszy etap wzrostu wy-
nagrodzeń. (...)

Z  radością również przyjmuje-
my kolejny krok w kierunku reali-
zacji ustawy o minimalnym wy-
nagrodzeniu w ochronie zdrowia. 
Cieszy nas, że rząd przyjął projekt 
przygotowany już w marcu na 
Trójstronnym Zespole ds. Ochro-
ny Zdrowia. Jedyną organizacją, 

która zgłosiła zdanie odrębne w tej 
sprawie jest Związek Pielęgniarek 
i Położnych, co powiem szczerze, 
trochę nas dziwi, bo trzeba do 
końca rozmawiać. Najlepiej poka-
zuje to fakt, że jeszcze na ostatnim 
spotkaniu Zespołu Trójstronnego 
Pan Minister zaproponował auto-
poprawkę, w której uwzględnione 
zostały także pielęgniarki z licen-
cjatem. A tych mamy bardzo dużo 
w „Solidarności”.

Dla nas to pewien sprawdzian 
i dowód na wiarygodność mini-
sterstwa zdrowia, z którym prze-
cież relacje „Solidarności” nie 
układają się w sposób idealny. 
Cieszy nas jednak pewna konse-
kwencja ministra Niedzielskiego 
i dotrzymywanie słowa. Jeste-
śmy bardzo zadowoleni z faktu, 
że pieniądze  mają trafić nie tylko 
do pielęgniarek i lekarzy, ale też 
do tych pracowników, niejako 
z "drugiej linii frontu". Jak poka-
zuje historia niejednej wojny, to 
zaplecze odgrywa niejednokrot-
nie kluczową rolę i należy o nim 
pamiętać. Jeżeli uda się przepro-
wadzić tę ustawę przez Sejm, to 
naprawdę, będą to bardzo duże 
podwyżki.  
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Wzorem Frakcji Czerwonej Armii 
i Czerwonych Brygad

Zapewne niezbyt wielu młodych czytelników ma choćby powierzchowną 
wiedzę o  lewackich organizacji terrorystycznych działających w  latach sie-
demdziesiątych dwudziestego wieku w  krajach Zachodniej Europy, z  których 
największymi i najbardziej zbrodniczymi były niemiecka „Frakcja Czerwonej 
Armii” i  włoskie „Czerwone Brygady”, choć w  tamtych latach ich zbrodnicze 
wyczyny budziły powszechne przerażenie i zgrozę. Nie wdając się w rozważa-
nia na temat szczegółów obłąkańczej ideologii tych organizacji, przybliżę tylko 
w największym skrócie ich cele i sedno strategii działania. Otóż ich przywódcom 
ubzdurało się (bo jedynie tak można to określić), że poprzez swoje zbrodnicze 
akty terroru, polegające m.in. na podkładaniu bomb, dokonywania zamachów 
na szefów policji i wojska, czy na porywaniu ważnych polityków (po to, żeby ich 
później zamordować), zdołają wywołać w demokratycznych państwach ogrom-
ny chaos. A chaos ten zmusi rządzących do porzucenia demokratycznych za-
sad sprawowania władzy i wprowadzenia rządów powszechnego terroru. A gdy 
w demokratycznych do niedawna krajach zapanują rządy terroru, to obywatele 
tych państw zbuntują się przeciwko wybranym uprzednio przez siebie polity-
kom i obalą ich w drodze powszechnej rewolucji. Konsekwencją tego będzie ob-
jęcie rządów przez przywódców lewackich organizacji terrorystycznych (czyli 
tych, którzy do tych nieszczęść doprowadzili), co pozwoli na wprowadzenie we 
wszystkich krajach Europy Zachodniej systemu komunistycznego.

Jak łatwo się tego domyśleć, ta obłąkańcza strategia musiała zakończyć się 
całkowitą porażką lewaków, bo wbrew ich przewidywaniom, sprawujący w de-
mokratycznych krajach rządy politycy, wcale nie zerwali z  demokratycznym 
zasadami sprawowania władzy, ani tym bardziej nie zastosowali powszech-
nego terroru. Natomiast wprowadzone przez nich niezbyt wielkie obostrzenia 
w zakresie zasad bezpieczeństwa, przyjęte zostały przez rządzonych z pełnym 
zrozumieniem. Zaś przywódców i członków lewackich organizacji terrorystycz-
nych niemal wszyscy obywatel serdecznie znienawidzili, życząc im, żeby jak 
najprędzej zostali pojmani i osądzeni, a najlepiej podczas aresztowania zabici. 
W rezultacie, po kilku latach usilnych starań, policje i służby specjalne zdołały 
wyłapać niemal wszystkich najważniejszych przywódców lewackich organizacji 
terrorystycznych, a  sądy skazały ich na kary dożywotniego lub długoletniego 
więzienia, w których niektórzy z nich popełnili samobójstwo.

Stąd też dziwię się liderom polskiej opozycji, tworzącym Koalicję Obywatel-
ską, że w walce z demokratycznie wybranymi przez Polaków władzami pań-
stwowymi usiłują stosować strategię, podobną to tej, jaką przed laty stosowali 
przywódcy wspomnianych wyżej organizacji lewackich. Zaznaczam przy tym, 
że nie usiłuję w najmniejszym stopniu przyrównywać liderów obecnej polskiej 
opozycji totalitarnej do przywódców „Frakcji Czerwonej Armii”, czy „Czerwo-
nych Brygad”, bo na szczęście nie posuwają się do zbrodniczego terroru. Do-
strzegam natomiast ewidentne podobieństwo w sposobie ich rozumowania, co 
udowadnia przyjęcie przez nich bardzo podobnej strategii działania.

Podobieństwo to uwidacznia się choćby w  uporczywym dążenie do pozba-
wienia naszego kraju należnych mu funduszy z Unii Europejskiej, bo najpierw 
w sejmowym głosowaniu nad ustawą o wyrażeniu zgody na ratyfikację unijne-
go Funduszu Odbudowy, wstrzymali się od głosu, a później, gdy Sejm ją przy-
jął i ustawa trafiła do Senatu, starają się maksymalnie odwlec jej ratyfikację, 
wprowadzając do niej poprawki? Czyżby żywili złudną nadzieję, że gdyby tymi 
działaniami udało im się zablokować ratyfikację, uniemożliwiając tym Polsce, 
a wraz z nią innym krajom Unii, uzyskanie wielomiliardowych funduszy na od-
budowę zniszczonej wskutek kryzysu gospodarki (spowodowanego przez pan-
demię), oburzeni obywatele Rzeczpospolitej obarczą za to winą polityków Zjed-
noczonej Prawicy? Czyżby przypuszczali, że w następstwie tego odsuną ich od 
sprawowania rządów, czy to poprzez wymuszenie zorganizowania przedtermi-
nowych wyborów parlamentarnych, czy też poprzez gwałtowne masowe protesty 
uliczne? Czyżby liczyli na to, że tym sposobem uda im się tryumfalnie powrócić 
do władzy, a gdy to się stanie przeprowadzić gruntowną dekaczyzację Polski? 

Czy nie zastanawiają się nad tym, że wszystko wskazuje na to, że stać się 
może coś dokładnie odwrotnego, bo oburzeni utratą unijnych funduszy Polacy 
rozliczą za ich utratę rzeczywistych sprawców, czyli ich samych?

Jerzy Klus

40 lat Solidarności rolniczej
40 lat temu, 12 maja 1981 roku, 

po wieloletniej walce rolników, 
została zarejestrowana pierw-
sza w historii Polski niezależ-
na od władz komunistycznych 
chłopska organizacja związko-
wa – Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

Powstanie „Solidarności” było 
jednym z najważniejszych wy-
darzeń końca XX w. na świecie. 
Od samego początku wspiera-
li ją polscy rolnicy. Rejestrując 
NSZZ „Solidarność”, komuniści 
nie zgodzili się na rejestrację po-
dobnego związku rolników. Jego 
statut został złożony w Sądzie 
Wojewódzkim w Warszawie już 
24 września 1980 r.

Wśród najważniejszych po-
stulatów ludności wiejskiej zna-
lazły się: prawo do swobodnego 
zrzeszania się w niezależnych 
związkach zawodowych; posza-
nowanie przez komunistyczne 
władze prawa do własności ziemi; 
swobodny obrót własnością ziem-
ską; zrównanie w prawach gospo-
darstw rolników indywidualnych 
z uprzywilejowanymi dotąd pań-
stwowymi gospodarstwami rol-
nymi (PGR); ujednolicenie praw 
socjalnych na wsi i w mieście; 
reforma szkolnictwa wiejskiego; 
poszanowanie wolności religijnej.

29 grudnia 1980 r. w Ustrzy-
kach Dolnych rozpoczął się 
chłopski protest, a 5 stycznia 
1981 r. w Rzeszowie rozpoczę-
ła się okupacja siedziby Woje-
wódzkiej Rady Związków Zawo-
dowych. Na przełomie stycznia 
i lutego kilkanaście osób podjęło 
głodówkę w kościele św. Józefa 
w Świdnicy. Jednym z postulatów 
protestujących była rejestracja 
niezależnego związku zawodo-
wego rolników. Co prawda 10 
lutego komunistyczny Sąd Naj-
wyższy odrzucił wniosek o reje-
strację „Solidarności” rolników, 
jednak wkrótce (18/20 lutego) 
protesty doprowadziły do pod-
pisania tzw. porozumień rze-
szowsko-ustrzyckich. Były one 

ostatnim – po Gdańsku, Szcze-
cinie, Jastrzębiu-Zdroju, Dąbro-
wie Górniczej – porozumieniem 
społecznym zawartym w latach 
1980-81. W reakcji na stały sprze-
ciw reżimu w sprawie rejestracji 
związku zawodowego rolników 
w marcu w Poznaniu doszło do 
zjednoczenia istniejących już 
niezależnych organizacji chłop-
skich, które przyjęły wspólną 
nazwę NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność”. Działa-
nia rolników były systematycznie 
wspierane przez NSZZ „Solidar-
ność” oraz hierarchię kościelną. 
Prymas Stefan Wyszyński wie-
lokrotnie spotykał się z liderami 
„chłopskimi” oraz osobiście in-
terweniował u komunistycznych 
władz, popierając dążenia ludno-
ści wiejskiej.

W walce przeciwko powstaniu 
rolniczego związku zawodowego 
komunistyczna władza doprowa-
dziła do słynnego kryzysu bydgo-
skiego. Jako protest wobec brutal-
nych działań reżimu 27 marca 1981 
r. miał miejsce największy strajk 
w Polsce. Uczestniczyło w nim ok. 
11 mln osób, a więc nawet więcej 
niż wynosiła liczba członków „So-
lidarności”. Dopiero ten zdecydo-
wany protest wszystkich środo-
wisk patriotycznych w całej Polsce 
wymusił rejestrację 12 maja 1981 
r. Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”. 

źródło: inp.gov.pl

Rejestracja NSZZ RI „S”, przed gmachem sądu Jan Kułaj, przewodniczący 

fot. AIPN
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Prawnik
informuje

 W Dzienniku Ustaw nr 794 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
opublikowana została usta-
wa z dnia 30 marca 2021 r. 
o zmianie ustawy o działa-
czach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach re-
presjonowanych z powodów 
politycznych oraz niektórych 
innych ustaw. Wprowadza 
ona szereg regulacji korzyst-
nych dla działaczy opozycji 
antykomunistycznej oraz 
osób represjonowanych.

Ustawa umożliwia ubieganie 
się o uznanie za okres skład-
kowy w rozumieniu usta-
wy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych okresu, w którym 
osoby uprawnione były po-
zbawione możliwości wykony-
wania swojego zawodu przed 
dniem 31 lipca 1990 r. na sku-
tek represji politycznych za 
działalność na rzecz odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści i suwerenności lub respek-
towania politycznych praw 
człowieka w Polsce.

Przepisy nowelizacji określają 
także zasady ponownego ustale-
nia wysokości kapitału począt-
kowego oraz wysokości emery-
tur lub rent działaczy opozycji 
antykomunistycznej oraz osób 
represjonowanych ze względów 
politycznych z uwzględnieniem 
okresu represji politycznych li-
czonych, jako okresów składko-
wych. Osobom, które udowodniły 
okres represji, podstawę wymia-
ru kapitału początkowego ustala 
się, biorąc za podstawę wymiaru 
składek, w danym roku kwotę 
przeciętnego wynagrodzenia, 
proporcjonalnie do okresu po-
twierdzonych represji, o ile jest 
to dla nich korzystniejsze od 
ustalenia tej podstawy na zasa-
dach ogólnych, przewidzianych 
dla pozostałych ubezpieczonych. 
Tę samą regułę stosuje się odpo-
wiednio do ustalenia podstawy 
wymiaru emerytury lub renty 
z tytułu niezdolności do pracy, 
oraz odpowiednio do rent ro-
dzinnych po ubezpieczonych.

Decyzję w sprawie ponownego 
ustalenia kapitału początkowe-

go, ponownego ustalenia wyso-
kości emerytury, w tym również 
emerytury obliczonej z uwzględ-
nieniem przeliczonego kapita-
łu początkowego, oraz decyzję 
w sprawie ponownego ustalenia 
wysokości renty z tytułu niezdol-
ności do pracy lub renty rodzin-
nej organ wyda w ciągu 30 dni od 
dnia wyjaśnienia ostatniej oko-
liczności niezbędnej do wydania 
tej decyzji. 

Podniesione zostały progi do-
chodowe, uprawniające do jed-
norazowej pomocy pieniężnej:

• kwota świadczeń na pokry-
cie kosztów zakupu wyrobów 
medycznych będzie mogła być 
przyznana do wysokości 350% 
najniższej emerytury (obecnie 
300%), 

• na dostosowanie pomiesz-
czeń mieszkalnych do rodzaju 
niepełnosprawności do wysoko-
ści 450% najniższej emerytury 
(obecnie 300%).

Wprowadzono  możliwość:
• przyznania pomocy pie-

niężnej jednorazowej dwa razy 

w roku,
•  otrzymywania świadczenia 

wyrównawczego także przez 
osobę uprawnioną pobierającą 
rentę rodzinną.

• zwolnienia działacza opozy-
cji antykomunistycznej i oso-
by represjonowanej z powo-
dów politycznych, na wniosek 
albo z urzędu, całkowicie albo 
częściowo, z opłaty za pobyt 
w domu pomocy społecznej.

Wprowadza się również dla 
osób uprawnionych, pozosta-
jących w zatrudnieniu, dodat-
kowy urlopu wypoczynkowy 
w wymiarze 5 dni roboczych 
w roku kalendarzowym.

Ustawa wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od dnia ogłosze-
nia, z wyjątkiem przepisów do-
tyczących nowego, korzystniej-
szego sposobu ustalania przez 
organ rentowy podstawy wy-
miaru emerytury, które wcho-
dzą w życie z dniem 1 czerwca 
2021 r.

Monika Wojak

Ważna zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Państwowa Inspekcja Pracy 
jest dla Solidarności naturalnym 
i zarazem niezwykle ważnym 
sojusznikiem w zwalczaniu pa-
tologii na rynku pracy. Sytuacja 
pracowników na rynku pracy, 
chociaż z biegiem lat ulega po-
prawie, wciąż daleka jest nie tyle 
nawet od ideału, co od przyzwo-
itej normalności. Chociaż udało 
się ograniczyć liczbę tzw. umów 
śmieciowych, to nierzadkie są 
przypadki pracowników z kil-

kunastoletnim nawet stażem, 
którzy nigdy nie pracowali na 
podstawie umowy o pracę. Blisko 
1,5 mln Polaków w dalszym cią-
gu przynajmniej część wypłaty 
dostaje pod stołem, co pokazuje 
skalę patologii w tym zakresie. 
Główny problem takiego stanu 
rzeczy „Solidarność” dostrzega 
w niedostatecznych uprawnie-
niach inspektorów pracy w za-
kresie ochrony pracowników.

źródło: tysol.pl

PIP jest dla nas naturalnym sojusznikiem

19 maja 2020 r. w siedzibie Komisji Krajowej szef „Solidarności” Piotr
 Duda spotkał się z Głównym Inspektorem Pracy Katarzyną Łażewską-

-Hrycko. Najważniejszym tematem była nowelizacja ustawy o PIP.

Decyzją Ojca Świętego Franciszka
uroczystość beatyfikacji 

kard. Stefana Wyszyńskiego 
odbędzie się  w Warszawie

12 września 2021 roku o godz. 12.00
Papieża reprezentował będzie prefekt Kongregacji do Spraw

 Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro, który dokona
 promulgacji dekretu beatyfikacyjnego.

40 lat temu zmarł kard. Stefan Wyszyński
28 maja 1981 r., zmarł kard. 

Stefan Wyszyński. Prymas Ty-
siąclecia był nie tylko wybit-
nym przywódcą duchowym, ale 
i mężem stanu, autorytetem 
moralnym, współtwórcą prze-
mian społecznych, które do-
prowadziły do upadku komuni-
zmu w Polsce.

W latach 1980–1981 prymas 
pełnił rolę mediatora między „So-
lidarnością” a władzami. Wspie-
rał i chronił przed zagrożeniami 
rodzącą się „S”. 26 sierpnia 1980 
r. na Jasnej Górze wygłosił ho-
milię, która była wezwaniem do 
dialogu: - Uważam, że czasami 
niewiele trzeba wymagać, byleby w 
Polsce zapanował ład. Tym więcej, 
że żądania mogą być słuszne i na 
ogół są słuszne, ale nigdy nie jest 
tak, aby mogły być spełnione od 

razu, dziś. Ich wykonanie musi być 
rozłożone na raty. Trzeba więc roz-
mawiać: w pierwszym rzucie wyko-
namy żądania, które mają podsta-
wowe znaczenie, w drugim rzucie 
następne. Takie jest prawo życia 
codziennego. Według historyków 
prymas obawiał się wówczas 
sowieckiej interwencji lub bru-
talnej reakcji władz. Ostrzegał 
przed radykalizmem części dzia-
łaczy. - Obrona człowieka pracują-
cego – to jest wasze najważniejsze 
zadanie – podkreślił w liście do 
„Solidarności” z 10 grudnia 1981 
r. Prawdopodobnie dzięki jego 
rozmowie z nowym premierem 
PRL Wojciechem Jaruzelskim 
dokonano rejestracji NSZZ „S” 
Rolników Indywidualnych.

źródło: dzieje.pl
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Stanisławowi GRZYWACZOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego 

składa Roman Jakim, Przewodniczący ZR

Grażynie KUNIE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża
w imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego 

składa Roman Jakim, Przewodniczący ZR

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Naszego Kolegi
Andrzeja Płocicy, który przez wiele lat pracował w Archiwum ZR, zatrzymu-
jąc w kadrze najważniejsze wydarzenia z działalności Regionu Rzeszowskiego.
Andrzej był również czynnym działaczem związkowym. Na początku lat 90-
tych był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ “S” Gospodarstwa 
Rolnego ZWRSP w Boguchwale oraz Regionalnej Sekcji Pracowników Rol-
nictwa Regionu Rzeszowskiego. Reprezentował także nasz Region w Powia-
towej Radzie Rynku Pracy. Ostatnio pełnił funkcję Członka Komisji Zakłado-
wej NSZZ “S” Pracowników Regionu Rzeszowskiego.

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci
Naszego Kolegi Andrzeja Płocicy

szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim 
w imieniu Zarządu Regionu,  koleżanek i kolegów 

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

Konstytucja 3 Maja – Ustawa 
Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. 
uchwalona została przez Sejm 
Czteroletni (1788-1792).

Ustawa majowa była próbą ra-
towania Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów po I rozbiorze (1772 r.), 
zaś w kontekście geopolitycznym 
próbą ograniczenia ingerencji 
i wpływów zewnętrznych, ale 
przede wszystkim odrzucenia 
narzuconego protektoratu Rosji. 
Uchwalona na Zamku Królew-
skim w Warszawie konstytucja 
była pierwszą w Europie i drugą 
na świecie nowoczesną ustawą 
zasadniczą, która wprowadzała 
w Polsce monarchię konstytucyj-
ną, jakiej większość państw eu-
ropejskich doczekała się dopiero 
w wieku następnym.

Autorami Konstytucji 3 maja 
byli ludzie oświecenia, wierzą-
cy w racjonalny porządek spo-
łeczeństwa i państwa, mający 
na celu „zabezpieczenie nieza-
leżnego bytu Rzeczypospolitej”. 
Obok króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego byli nimi: Ignacy 
Potocki, przywódca Stronnictwa 
Patriotycznego, ksiądz biskup 
Hugo Kołłątaj oraz Stanisław 

230. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 

W okresie pandemii wirusa Covid–19 obchody w Rzeszowie rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja przebiegły bardzo skromnie. Głównym 
wydarzeniem była uroczysta Msza Święta w rzeszowskiej Farze.

Przed mszą i po niej z zachowaniem dystansu społecznego pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki przedstawiciele władz państwowych i samorządo-
wych, organizacji społecznych, uczelni i szkół oraz związków zawodowych 
złożyli wieńce i kwiaty. Region Rzeszowski NSZZ Solidarność reprezento-
wali Roman Jakim przewodniczący Regionu, Bogumiła Stec Świderska za-
stępca przewodniczącego oraz członek Prezydium Andrzej Filipczyk.

Małachowski, marszałek Sejmu 
Czteroletniego.

W skład Ustawy Rządowej 
wchodzi uroczysta preambuła 
i 11 artykułów, w których uregulo-
wano podstawowe zasady ustro-
jowe ówczesnej Rzeczypospolitej, 
kształt przyszłego rządu, proble-
my gospodarcze i społeczne oraz 
miejsce Kościoła w państwie.

Konstytucja obowiązywała 
zaledwie rok i upadła po przy-
stąpieniu Stanisława Augusta 
Poniatowskiego do przymierza 
zdrajców w służbie carskiej. Akt 
konfederacji ułożono w Peters-
burgu, a podpisano na wiosnę 
1792 r. w dobrach Potockich 
w miasteczku Targowica, które 
odtąd stało się synonimem zdra-
dy. 18 maja 1792 r. caryca Kata-
rzyna II wypowiedziała Polsce 
wojnę i odniosła w niej zwycię-
stwo, doprowadzając do kolejne-
go rozbioru Rzeczypospolitej. Jej 
sojusznicy skupieni w szeregach 
konfederacji targowickiej podjęli 
próby zatarcia wszelkich śladów 
po ustawie zasadniczej, z zacie-
kłością ścigając oryginalne eg-
zemplarze dokumentu.

Źródło: www.gov.pl

fot. A. Płocica

Andrzeju, Drogi i Bliski nam wszystkim,
trudno wydobyć z siebie słowa, oddające nasz stan ducha.  
Twoje  nagłe i niespodziewane odejście niesie ból…  

Andrzeju,
związaliśmy się z Tobą przed wielu laty szlachetną ideą Solidarności, 

która była w Tobie tak mocno zakotwiczona. Rzeczywiście, świadczy-
łeś sobą, swoim idealizmem i  wyznawanymi wartościami: opanowaniem, 
spokojem, którego Ci nieraz  zazdrościliśmy. 

Mimo wielu obowiązków była w Tobie ciągła gotowość do świadczenia 
pomocy innym- zaangażowanie, odpowiedzialność za powierzone zada-
nia.  Witałeś nas już u wejścia ze swojego pokoju pracy, ciepłym  przyja-
znym uśmiechem,  życzliwym i  serdecznym. 

Słowem, które krzepiło i mobilizowało. 
Tak, zawsze budowałeś mosty, nigdy mury. I zawsze można było na Cie-

bie liczyć. Swoim usposobieniem dodawałeś otuchy i sprawiałeś, że zły 
dzień stawał się lepszy.  

Co więcej była w Tobie stała empatia  do świadczenia pomocy,  nawet 
za cenę rezygnacji z siebie.   Nigdy ego zawsze alter, zawsze ku życiu.

 My - Twoi przyjaciele z Solidarności będziemy Cię  nosić w naszych 
sercach i zachowamy w  pamięci. Dziś żegna Cię „Solidarność” Regionu 
Rzeszowskiego i Twoja komisja zakładowa.

Śmierć przynosi smutek, bo jest rozstanie, ale przynosi tez radość, że 
pójdziemy tam, gdzie Ty Andrzeju i w to mocno wierzymy.

Ten świat, który uchwyciłeś w kadrze pozostanie z nami.
Ale już  bez Ciebie… 
Dziękujemy za  Twoje świadectwo życia. 

Niech Pan przyjmie Cię do wiecznej chwały. 
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W 2020 roku inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Rzeszowie przeprowadzili 
3.308 kontroli w 2.977 podmio-
tach gospodarczych, tj. o 21% 
mniej w porównaniu do roku 
2019 r. Spadek liczby kontroli, 
liczby skontrolowanych pod-
miotów oraz wydanych po czyn-
nościach kontrolnych środków 
prawnych wynika z wprowadzo-
nego na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej stanu epidemii. 
W konsekwencji na podstawie 
polecenia Głównego Inspektora 
Pracy doszło do ograniczenia lub 
okresowego zawieszenia czynno-
ści kontrolnych prowadzonych 
przez inspektorów pracy. 

Ważnym obszarem z zakresu 
prawa pracy są kontrole doty-
czące czasu pracy oraz wypłaty 
wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy. Występują 
ścisłe zależności pomiędzy na-
ruszeniami przepisów o czasie 
pracy a naruszeniami przepi-
sów o wynagrodzeniach. W roku 
sprawozdawczym do najczęściej 
ujawnianych nieprawidłowości 
należy zaliczyć: nieprawidłowe 
prowadzenie ewidencji czasu 
pracy, nieokreślenie systemów, 
rozkładów i okresów rozlicze-
niowych czasu pracy, zatrudnia-
nie pracowników z naruszeniem 
przeciętnie pięciodniowego ty-
godnia pracy, niewypłacanie 
bądź nieterminowe wypłacanie 
wynagrodzenia za pracę oraz 
wynagrodzenia i dodatku za pra-
cę w godzinach nadliczbowych, 
wynikających zarówno z prze-
kroczenia dobowej, jak i średnio 
tygodniowej normy czasu pracy. 
Niewłaściwe prowadzenie doku-
mentacji, dotyczącej czasu pra-
cy pracowników przekładało się 
na nierzetelne i nieprawidłowe 
rozliczanie czasu pracy, a to z ko-
lei skutkowało niewypłaceniem 
bądź zaniżeniem należnego 
świadczenia pieniężnego.

W roku 2020 inspektorzy pra-
cy ujawnili zaległości w wypłacie 
dla 4,6 tys. pracowników na kwo-
tę prawie 9,2 mln zł. Kontrolowali 
zakaz zawierania umów cywilno-
prawnych w warunkach wska-
zujących na istnienie stosunku 

pracy. Liczba takich przypadków 
ma tendencję spadkową, należy 
jednak uwzględnić specyficzną 
sytuację związaną z pandemią 
SARS-CoV2, która rzutowała za-
równo na czynności kontrolne 
inspektorów pracy (wykonali 
mniejszą niż zakładano liczbę 
kontroli), jak i na sytuację praco-
dawców i pracowników. Z wnio-
sków wysuniętych przez PIP 
celowym wydaje się rozważenie 
możliwości wprowadzenia roz-
wiązań ustawodawczych wprost 
zakazujących świadczenia pra-
cy na podstawie umów cywilno-
prawnych w takich dziedzinach, 
jak np. pomoc społeczna, opieka 
zdrowotna, handel, z uwagi na 
społecznie użyteczny charakter 
tej działalności oraz odpowie-
dzialność społeczną.

Inspektorzy pracy prowadzili 
również kontrole wypłaty mi-
nimalnego wynagrodzenia dla 
osób pracujących na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Niepra-
widłowości ujawnione w czasie 
czynności kontrolnych to głów-
nie niewypłacenie lub zaniżenie 
wynagrodzenia zleceniobiorcom 
i usługodawcom poniżej obowią-
zującej minimalnej stawki godzi-
nowej oraz nieustalenie w umo-
wach wysokości wynagrodzenia 
za każdą godzinę wykonywania 
zlecenia lub świadczenia usługi. 

W trakcie kontroli tematyki 
legalności zatrudnienia i wyko-
nywania innej pracy zarobkowej 
obywateli polskich skupiono się 
głównie na badaniu zatrudnia-
nia osób bez potwierdzenia na 
piśmie w wymaganym terminie 
rodzaju zawartej umowy i jej 
warunków, niezgłoszeniu osób 
zatrudnionych lub wykonują-
cych pracę zarobkową do ubez-
pieczenia społecznego oraz nie-
opłacaniu składek na Fundusz 
Pracy. Kontrole od lat wskazują, 
że problem ten najczęściej daje 
się zauważyć w mikroprzedsię-
biorstwach i małych przedsię-
biorstwach sektora prywatnego, 
które zajmują się handlem i na-
prawami, przetwórstwem prze-
mysłowym i budownictwem.

Kontrole legalności zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej 

oraz wykonywania pracy przez 
cudzoziemców ujawniły znacz-
ny spadek liczby naruszeń, a te 
stwierdzone polegały jedynie na 
niedopełnieniu obowiązków for-
malnych, np. niedokonaniu reje-
stracji oświadczeń czy dokonaniu 
samowolnie zmian w warunkach 
zatrudnienia i powierzeniu pracy 
na innych warunkach (gorszych) 
niż te ustalone w zezwoleniach 
na pracę lub oświadczeniach. 

W 2020 roku w Okręgowym In-
spektoracie Pracy w Rzeszowie 
zbadano okoliczności i przyczyny 
81 wypadków przy pracy, w któ-
rych poszkodowanych zostało 
łącznie 89 osób, w tym 13 ponio-
sło śmierć na skutek doznanych 
obrażeń. Po analizie zdarzeń 
wypadkowych, należy zauważyć 
wzrost liczby wypadków, do ja-
kich doszło przy pracach zwią-
zanych z pozyskiwaniem drewna, 
dużą liczbę zdarzeń, w których 
poszkodowani ponieśli śmierć 
lub doznali ciężkiego urazu 
w wyniku upadku z wysokości na 
niższy poziom (głównie w budow-
nictwie) oraz w wyniku eksplo-
atacji różnego rodzaju maszyn 
i urządzeń technicznych (głównie 
w zakładach branży przemysło-
wej). Najczęstszymi przyczynami 
wypadków były: brak skutecz-
nych środków chroniących przed 
upadkiem z wysokości, brak od-
powiedniego nadzoru nad wyko-
nywanymi pracami, tolerowanie 
odstępstw od zasad bezpiecznego 
wykonywania pracy przez osoby 
sprawujące nadzór, eksploatacja 
maszyn nieposiadających urzą-
dzeń ochronnych lub posiadają-
cych niesprawne urządzenia. 

Przeprowadzono również kon-
trole przedsiębiorców szeroko 
pojętej branży budowlanej. Do-
tychczasowa praktyka wskazuje, 
że połączenie działań kontrol-
nych w budownictwie z działal-
nością promocyjno-prewencyjną 
przynosi najlepsze rezultaty. 

Celem kontroli w zakładach 
usług leśnych była ocena stanu 
przestrzegania przepisów pra-
wa pracy, w tym przepisów bhp, 
w procesie pozyskania i zrywki 
drewna. Skala ujawnionych nie-
prawidłowości świadczy o wciąż 

niezadowalającym stanie prze-
strzegania przepisów bhp przez 
pracodawców prowadzących 
prace z zakresu gospodarki le-
śnej. Istotnym zagadnieniem wy-
magającym kontroli inspektorów 
pracy jest coraz większe wyko-
rzystywanie urządzeń, do obsługi 
których wymagane są kwalifika-
cje oraz decyzje UDT, zezwalające 
na ich użytkowanie. 

W 2020 roku inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Rzeszowie w celu eliminowa-
nia nieprawidłowości wydali 12,6 
tys. decyzji, 9,8 tys. wniosków oraz 
344 polecenia. Poprawę warun-
ków pracy uzyskano, egzekwując 
od pracodawców i przedsiębior-
ców usunięcie występujących 
w zakładach pracy naruszeń. 
Wykonanych zostało 86% decy-
zji i 76% wniosków. W wyniku 
realizacji wydanych środków 
prawnych m.in. wyegzekwowano 
należności dla 2,7 tys. pracow-
ników na ogólną kwotę 3 mln zł. 
Realizując ustawowe zadanie ści-
gania wykroczeń przeciwko pra-
wom pracownika, inspektorzy 
pracy OIP w Rzeszowie w 2020 
roku ujawnili 2.034 wykroczenia, 
z których 58% ujęli w środkach 
wychowawczych. 

W Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Rzeszowie udzielono 
w sumie 5,4 tys. porad. W związ-
ku z epidemią spowodowaną wi-
rusem SARS-CoV-2 zmienił się 
w znacznym stopniu zakres tema-
tyczny udzielanych porad, strony 
często poruszały zagadnienia wy-
nikające z nowych unormowań 
w zakresie tej tematyki. 

Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Rzeszowie w 2020 roku pod-
jął szereg działań prewencyj-
no-promocyjnych, mających na 
celu poprawę warunków pracy 
i przestrzegania prawa pracy. 
Ze względu na ogłoszenie stanu 
epidemii wirusa oraz wprowa-
dzone w związku z tym obostrze-
nia sanitarno-epidemiologiczne 
działalność ta w znacznej mierze 
musiała zostać zorganizowana 
w nowej formule, tzn. za pośred-
nictwem elektronicznych środ-
ków przekazu. 

źródło: rzeszow.pip.gov.pl

Podsumowanie działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, 
za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości. 
A narodowi potrzeba wielkości. Nie myślcie, że naród może wypełnić swoje zadanie tylko z pomocą ludzi bez wyrazu, 
którzy żyją byle jak, aby przeżyć, aby jakoś się odkuć, aby wykręcić się tanim kosztem; dzisiaj na uczelni profesorowi, 
a jutro na urzędzie czy stanowisku podjętym obowiązkom. Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej 
Polski. Nie tylko niekompetencje, ale i nieuczciwość ludzi kompetentnych, wykształconych, znających swoje zadania, 
nawet dobrze uposażonych, może doprowadzić do straszliwej katastrofy naszej ojczyzny. 

Kard. Stefan Wyszyński, 1979 r.
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Szlak Architektury Drewnianej w województwie podkarpackim liczy aż 1200 kilometrów podzielonych 

na 9 turystycznych tras. Wiodą do ponad 130 zabytków rozsianych po całym regionie. Znakomita większość 

to budowle sakralne – dziedzictwo, które przypomina historię polsko-ruskiego pogranicza i dziewicze 

lasy pełne doskonałego budulca, co spowodowało rozkwit ciesielskiej sztuki. Właśnie na Podkarpaciu, 

w Haczowie, znajduje się drewniany kościół gotycki z końca XIV wieku – największy w Europie i najstarszy 

w Polsce. Wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest jednym z sześciu takich skarbów 

na podkarpackim szlaku. Na listę cennych zabytków trafił również kościół w Bliznem z monumentalną 

dekoracją malarską – obrazkową Biblią ubogich oraz nazywana drewnianą katedrą - cerkiew greckokatolicka 

w Radrużu. Za światowe dziedzictwo uznano także cerkwie w Smolniku nad Sanem, Turzańsku i w Chotyńcu. 

Drewniane zabytki z Beskidu Niskiego, Bieszczadów i podkarpackiego Pogórza gromadzi skansen w Sanoku, 

a o zachowanie budownictwa Lasowiaków i Rzeszowiaków troszczy się Muzeum Kultury Ludowej 

w Kolbuszowej. 

Podkarpackie perły architektury drewnianej

podkarpackie.eu


