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Droga prawdy i sprawiedliwości – „Solidarność” 1980-2020

16 czerwca br. w Podkarpac-
kim Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie odbyła się konfe-
rencja popularnonaukowa Dro-
ga prawdy i sprawiedliwości” – 
„Solidarność” 1980-2020.

Jednym z jej uczestników i pre-
legentów był Roman Jakim, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Mówił o historii NSZZ „Soli-
darność”, jej postaciach oraz zda-
rzeniach, które miały miejsce na 
przełomie 40 lat (treść po prawej).

W trakcie konferencji podsu-
mowany został konkurs – Pro-
jekt gry planszowej dla dzieci, 
młodzieży i rodzin Solidarność 
1980 – 2020. Pokolenia. Zwycięz-
cy otrzymali nagrody, specjalne 
od Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„S”. Dwie z nagrodzonych gier 
zostaną opublikowane przez IPN 
Oddział w Rzeszowie.

Roman Jakim: - Latem 1980 r. robotnicy wystąpili, przeciwko 
zbrodniczemu systemowi komunistycznemu. Zaczynem czy powodem, 
który rozpalił protesty w całym kraju były ogłoszone podwyżki cen 
żywności w lipcu 1980 roku. Masowa mobilizacja rozpoczęła się jed-
nak już wcześniej w czerwcu 1989 roku, podczas pierwszej pielgrzymki  
Jana Pawła II.

Fala strajków miała początek już w lipcu w Świdniku, a potem były 
już inne miasta, ale dopiero sierpniowy strajk na Wybrzeżu, sprawił, 
że stanęła cała Polska. Odważni robotnicy powiedzieli dość, upomi-
nając się nie tylko o chleb, ale o godność, sprawiedliwość, wolność 
i prawdę.

Krzyże, biało-czerwone flagi na bramach strajkujących fabryk, ob-
razy Matki Bożej i Jana Pawła II oraz msze św. tak często odprawiane 
na terenach zakładów pracy – stały się symbolem nowej Polski. Ten 
powiew wolności sprawił, że Polacy poczuli się wreszcie u siebie, sta-
li się bardziej życzliwi, po prostu dobrzy, zarazem odpowiedzialni za 
swoje miejsca pracy za Ojczyznę. Dało się to odczuć nie tylko przy oka-
zji działań, zmierzających do podpisania porozumień, spisanych w 21 
postulatach strajkowych, ale i w codziennym życiu. Panująca atmosfe-
ra entuzjazmu i nadziei, owa solidarność międzyludzka, działa się na 
oczach narodu, który przywracał pamięć bohaterom, i wydarzeniom, 
które go przez lata kształtowały. Radość z tej wolności trwała niestety 
tylko kilkanaście miesięcy, 13 grudnia 1981 roku hunta Wojciecha Ja-
ruzelskiego wprowadziła stan wojenny, wtrącając do więzień, czy też 
internując działaczy Solidarności i tych, którzy sprzeciwiali się nowe-
mu porządkowi. Walka zaczęła się od nowa. Zwycięstwo przyszło, choć 
trzeba było jeszcze na niego poczekać prawie dekadę.

Po 1989 roku z NSZZ „Solidarność” ze związku, który w 1980 roku 
był potężnym „ruchem społecznym”, stopniowo odeszli liderzy, którzy 
zaczęli tworzyć partie polityczne mające w niedalekiej przyszłości 
przejąć władzę. 

Współcześnie NSZZ Solidarność” jest największą organizacją 
pracowniczą w Polsce i prowadzi działalność w oparciu o Usta-
wę o związkach zawodowych oraz Statut związku. Główne zadania 
związku, oparte na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki 
społecznej, to dbałość o interesy pracownicze poprzez wykorzysta-
nie wszelkich możliwych sposobów oddziaływania na tworzące się 
w Polsce prawo pracy.
* Wspólnie z Panem Prezydentem NSZZ „Solidarność” był współtwór-
cą uchwalonej przez Sejm Ustawy o RDS, która jest platformą do roz-
wiązywania problemów zgłaszanych przez strony (pracobiorcy, pra-
codawcy, rząd). Dotyczy to także WRDS.
 * Nasze działy prawne opiniują szereg projektów Ustaw kierowanych 
do związku przez parlament.
* Negocjujemy z pracodawcami zakładowe i ponadzakładowe UZP.
* Inicjujemy projekty ustaw obywatelskich (wiek emerytalny, emery-
tury stażowe).
* Mamy struktury Regionalne (małe zakłady) – Branżowe (duże firmy).
* Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną dla Członków z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
* Prowadzimy szeroki zakres szkoleń z zakresu prawa pracy, BHP, 
prawa związkowego, negocjacje UZP i porozumień (FŚS, płace, zwol-
nienia).
* Współpracujemy z jednostkami Samorządowymi, PIP, instytucjami 
kultury, itp.

Jestem przekonany, że Konferencja pośrednio ukazująca rolę i miej-
sce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
w 40 rocznicę jego powstania, przyczyni się do ożywienia międzypo-
koleniowego dialogu i budowania tożsamości narodowej młodych 
Polaków.

Uczestnicy konferencji, która 
była też transmitowana online, 
wysłuchali prelekcje: prof. dra 
hab. Jana Żaryna (IDMN) – Ka-
tolicki wymiar ,,Solidarności”;  dra 
Bogusława Wójcika (IPN Rze-
szów) – „Solidarność” jako rewo-
lucja w myśleniu;  dra Marcina 
Bukały (IPN Rzeszów) – Strajki 
w Polsce południowo-wschodniej 
latem 1980 r. z perspektywy wła-
dzy; Artura Brożyniaka (IPN Rze-
szów) – Struktury „Solidarności” 
w Polsce południowo-wschodniej 
1980-1990.

Organizatorami konkursu byli:  
Podkarpacki Kurator Oświaty, 
Wojewoda Podkarpacki, Insty-
tut Pamięci Narodowej Oddział 
w Rzeszowie, a Region Rze-
szowski NSZZ „Solidarność” 
objął patronat honorowy nad  
wydarzeniem.

Inf. wł.

Laureaci konkursu na grę planszową

Roman Jakim, przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego „S”
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Uwaga ankieta informacyjna!
Przypominamy Organizacjom Związkowym NSZZ „Solidarność”, 

że mają obowiązek wypełniania Ankiety informacyjnej na dzień 30 
czerwca za I półrocze 2021 roku najpóźniej do 15 lipca br. 

Zachęcamy do jej wypełnienia bezpośrednio na stronie inter-
netowej (prawe Menu, zakładka „Dla komisji zakładowych” moduł 
„Półroczna ankieta informacyjna”.

Półroczna informacja dla pracodawcy
Każda jednostka organizacyjna (na mocy artykułu 251 ust. 2 usta-

wy o związkach zawodowych) jest zobligowana przedstawiać praco-
dawcy informacje o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym 
liczbie członków-pracowników oraz członków-osób wykonujących 
pracę zarobkową, według stanu na dzień 31 grudnia – w terminie 
do 10 stycznia oraz na dzień 30 czerwca w terminie do 10 lipca.

Nie musi to być lista imienna, wystarczy przedstawienie konkret-
nych liczb. Organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązku 
poinformowania pracodawcy o liczbie członków, nie przysługują 
uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu jego wy-
konania.

Wzór pisma z informacją dla pracodawcy dostępny jest na stro-
nie internetowej (prawe Menu, zakładka „Dla komisji zakładowych” 
moduł „Półroczna informacja dla pracodawcy”.

10 czerwca w Kolbuszowej od-
było się wyjazdowe posiedzenie 
Zarządu Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność”.

Członkowie ZR w drodze na po-
siedzenie odprowadzili Ewę Le-
niart, kandydatkę na Prezydenta 
Miasta Rzeszowa, na ostatnią de-
batę przedwyborczą do Ratusza.

Posiedzenie rozpoczęło się in-
formacjami z prac Prezydium 
i KK, które przekazał Roman Ja-
kim, przewodniczący ZR.

Gościem ZR byli m.in. Starosta 
Powiatu Kolbuszowskiego Józef 
Kardyś oraz zaproszeni Prze-
wodniczący OZ „S” z Oddziału 
w Kolbuszowej: Bolesław Krzysz-
tofiński – Pracowników Oświaty 
i Wychowania; Eugeniusz Rząsa 
– ZOZ; Rafał Szczęch – Ceramika 

Kupno; Andrzej Brożyna – Solbet 
Kolbuszowa S.A.; Lidia Pietras – 
Zakład Komunalny; Jan Miazga 
– KFM Forniture. Przedstawili 
oni sytuację w zakładach pracy, 
które reprezentują, a członkowie 
ZR uzupełnili relacje o warunki 
pracy w innych zakładach, m.in. 
WDK Rzeszów, Poltino Leżajsk, 
Filharmonia Podkarpacka, Za-
mek-Łańcut.

Rozmawiano również o inicja-
tywie ustawodawczej Komisji Kra-
jowej dotyczącej emerytur sta-
żowych – 35 lat pracy dla kobiet 
i 40 lat dla mężczyzn. Członkowie 
ZR odnieśli się także do wyborów 
na Prezydenta Miasta Rzeszowa 
i udziału członków NSZZ „Solidar-
ność” jako mężów zaufania w ko-
misjach wyborczych.              Inf. wł.

Wyjazdowe posiedzenie ZR
 w Kolbuszowej

19 czerwca 2021 r. odbyła się 
uroczystość 40-lecia NSZZ „So-
lidarność” zorganizowana przez 
Regionalną Sekcję i Organizację 
Międzyzakładową NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Rzeszowie, któ-
rych przewodniczącą jest Bo-
gusława Buda. W Wojewódzkim 
Domu Kultury spotkali się człon-
kowie związku oraz zaproszeni 
goście, wśród których byli przed-
stawiciele władzy związkowej, sa-
morządowej i wojewódzkiej.

Występujący podczas uroczy-
stości goście podkreślali rolę 
i wartości reprezentowane przez 
NSZZ „Solidarność”. Mówiono 
również o współczesnych pro-
blemach, z którymi zmaga się 
Związek. „S”. Zebranym bardzo 
spodobał się pomysł, aby w Rze-
szowie powstało „Żywe Muzeum”, 
którego celem byłoby upamięt-
nienie NSZZ „Solidarność” i jego 
działaczy z lat 80-tych.

Głównym punktem uroczy-
stości było wręczenie Złotych 
i Srebrnych Odznak Krajowej 

Sekcji NSZZ „Solidarność” Oświa-
ty i Wychowania oraz nagrodzenie 
laureatów Wojewódzkiego Kon-
kursu Plastycznego 40. rocznica 
powstania NSZZ „Solidarność”.

Uhonorowano także instytu-
cje współpracujące z oświatową 
„Solidarnością”. Przedstawiciele 
tych instytucji otrzymali pamiąt-
kowe statuetki.

Formą podsumowania związ-
kowej działalności oświatowej 
była promocja książki NSZZ „So-
lidarność” w rzeszowskiej oświa-
cie w latach 1980-2020 napisanej 
przez Stanisława Alota i Dariu-
sza Ziębę (o książce na str. III).

Uczestnicy spotkania wysłu-
chali wiele utworów, kojarzonych 
z NSZZ „Solidarność” w wyko-
naniu młodych artystów z MDK 
oraz podziwiali wernisaż prac 
konkursowych.

Z ramienia Regionu Rzeszow-
skiego „S” w uroczystości udział 
wziął Marek Hojło, skarbnik ZR.

Inf. z oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl
Zdjęcia: Grażyna Skawina

Uroczystość z okazji 40-lecia 
Solidarności Oświaty i Wychowania

Odznaczeni Złotymi Odznakami

Recital w wykonaniu młodych artystów 
z Miejskiego Domu Kultury w Rzeszowie 

Obrady odbyły się w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej
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Ponad czterdzieści lat temu, do 
„Solidarności” w Rzeszowie za-
częli wstępować nauczyciele. Nie, 
nie dlatego, że robili to, co wszy-
scy z innych miejsc pracy. Chcieli 
zlikwidować „Dziesięciolatkę” – 
szkołę modelu sowieckiego, choć 
tam właśnie zakończono ten eks-
peryment – do której dzieci poszły 
od września 1978 roku, chcieli 
usunąć kłamstwa i przemilczenia  
ze szkół, chcieli więcej pieniędzy 
na oświatę, chcieli mieć pensje po-
równywalną z pracownikami in-
żynieryjno-technicznymi.

I kadencja 1980 – 1990. 
Niedokończona

Nauczyciele w Gdańsku mie-
li łatwiej – spisywali oświatowe 
„postulaty” (nowe słowo w 1980 r.) 
i choć nie weszły w skład  „21 po-
stulatów”, oczekiwali na rozmowy 
z ministrem edukacji. W Rzeszo-
wie wiedza o postulatach oświa-
towych, postulat strajkujących 
robotników w WSK PZL Rze-
szów – wprowadzić reformę pro-
gramową w szkołach, a do szkół 
średnich przyjmować młodzież 
według uzdolnień, a nie według 
pochodzenia i poparcia, utworze-
nie jednego NSZZ „Solidarność” 
17 września 1980 r. i ciągłe prze-
ciwdziałanie ZNP – przeważyło 
szalę. Najszybciej organizowali 
się nauczyciele w szkołach kura-
toryjnych (zespołach szkół zawo-
dowych, w liceach), ale i nauczy-
ciele w szkołach podstawowych, 
i panie w żłobkach – zaczęły 
przynosić listy imienne do Mię-
dzyzakładowego Komitetu Zało-
życielskiego „Solidarności” przy 
ul. Obrońców Stalingradu (dziś 
to ul. Hetmańska – może przyda-
ła by się tam jakaś tablica?). 

Przełomem w organizacji „S” 
w rzeszowskiej oświacie było 
Porozumienie Gdańskie mię-
dzy protestującymi nauczyciela-
mi i Krzysztofem Kruszewskim, 
MEN. Jako wsparcie protestu 
oświaty w okupowanym Urzędzie 
Wojewódzkim wraz z Elżbietą 
Milewską-Mitką z „samochodów-
ki” lecimy do Gdańska z rado-
ścią spotykając w warszawskim 
lotnisku delegację Krajowej Ko-
misji Koordynacyjnej  Oświaty 
i Wychowania, w opaskach, ze 
znaczkami „Solidarności”, któ-
ra wprost z okupowanej sali nr 
920 w Gdańsku przyleciała na 
jutrzejsze spotkanie z Sejmową 
Komisją Oświaty i Wychowania. 
Sejmowa Komisja ponoć nas 
wesprze, jeśli nie będzie straj-
ków solidarnościowych, a Wałę-

sa zapowiada w imieniu Krajo-
wej Komisji Porozumiewawczej, 
zrzeszającej po 17 września 
Międzyzakładowe Komitety Za-
łożycielskie NSZZ „Solidarność” 
z całej Polski, że powstrzymywa-
nie strajków solidarnościowych, 
w tym górniczych, obowiązuje do 
poniedziałku 17 listopada 1980 
r. W Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej jest nasza baza 
drukarska – zostaję przeszkolo-
nym drukarzem, choć tylko na 
powielaczach. W sobotę w Gdań-
sku odcinają nam telefony, ale 
władza ustępuje przed groźbą 
solidarnej „Solidarności” - straj-
ku solidarnościowego w obronie 
lekceważonych pracowników 
budżetówki: oświaty, służby zdro-
wia i kultury. Dlatego Roman Le-
wtak z „S”  i K. Kruszewski pod-
pisują Porozumienie Gdańskie. 
Jest poniedziałek 17 listopada, 
godzina 4.22 – długie oklaski 
i Hymn, potem Rota. Gratulacje 
i członkowie delegacji rządowej 
w akcji: „Przekażcie do regionów, 
że jest porozumienie i strajki 
są niepotrzebne”. Tego samego 
dnia, w południe minister podpi-
suje analogiczne porozumienie 
z ZNP, którzy nie protestowa-
li, ale są cennym sojusznikiem 
władzy. Wracam z tekstem do 
Rzeszowa - wreszcie będzie wy-
płacona w oświacie „wałęsówka” 
(850 złotych), od stycznia otrzy-
mamy „trzynastkę”, przez dwa 
lata obniżane będzie pensum do 
18 godzin, już niedługo pensja 
wzrośnie powyżej średniej krajo-
wej i będzie porównywalna z pra-
cownikami inżynieryjno-tech-
nicznymi, będzie dodatek dla 
nauczycieli pracujących na wsi, 
a ojcowie też będą mogli korzy-
stać ze zwolnień dla opieki nad 
dzieckiem. „Dziesięciolatka” nie 
będzie realizowana, nakłady na 
oświatę mają wzrosnąć dwa razy.

Nauczyciele teraz szybciej 
przełamują bariery - zarejestro-
wane już Koła i Komisje Zakłado-
we oświaty z terenu rzeszowskie-
go MKZ tworzą 21 listopada 1980 
r. Komisję Porozumiewawczą 
Oświaty przy MKZ w Rzeszowie, 
potem przekształconą w Sekcję 
Regionalną. Zostaję jej przewod-
niczącym i zostaję członkiem 
Prezydium Sekcji Krajowej O i W. 

Zimą 1981 r. rozpoczęliśmy 
długie i skomplikowane nego-
cjacje programowe, zmieniając 
praktycznie wszystkie przed-
mioty szkolne, wymusiliśmy 
uzupełnienie programu języka 
polskiego dla szkół zawodowych 

– osiemdziesięcio-
stronicowa broszura 
Teksty uzupełniają-
ce dla kl. I zasadni-
czej szkoły zawodo-
wej weszła do użytku 
szkolnego – pomimo 
stanu wojennego – od 
września 1982 r.), wy-
musiliśmy wprowa-
dzenie historii jako 
nowego przedmiotu 
nauczania do szkół 
zawodowych. Zmiany 
dotarły do wszystkich 
uczących się Pola-
ków; szczególnie do 
uczniów szkół zawo-
dowych, czyli  ok. po-
łowy uczniów po szko-
le podstawowej, trafiły 
tam nawet fragmenty 
Biblii.

Wreszcie mogliśmy 
jako Rada Pedago-
giczna zatwierdzać 
w tajnym głosowaniu 
dyrektorów szkół - jeśli nauczy-
ciele nie dali się zastraszyć, nie 
byliśmy zaskakiwani wizytacja-
mi po dzwonku na lekcję, a do 
warsztatów szkolnych wróciła 
ciepła woda. 

W maju 1981 r. według GUS 
płaca średnia nauczyciela bez 
godzin ponadliczbowych wynosi 
ok. 5700 zł (z godzinami 6384 zł), 
czyli wobec średniej płacy pra-
cownika inżynieryjno-technicz-
nego – 8100 zł – płaca nauczycie-
la jest daleko w tyle.

Sytuacja z życia wzięte: - strajk 
ostrzegawczy w szkole, (chyba SP 
13 w Rzeszowie – SA), po pobiciu 
kolegów w Bydgoszczy, nauczy-
ciel słyszy pytanie:

„A mój wujek jest milicjantem 
i on ma pistolet, i mówi, że nosi 
ten pistolet odbezpieczony, i tyl-
ko czeka na rozkaz, żeby tych 
wszystkich strajkujących powy-
strzelać. Ale to chyba nie jest Po-
lak, prawda, proszę pana?”. 

Jakiej odpowiedzi powinien 
udzielić nauczyciel, aby nie został 
postawiony w stan oskarżenia za 
„szkalowanie organów porządko-
wych” i „podrywanie zaufania do 
władz PRL”? 

Wypowiedź jest autentyczna, 
pochodzi od uczennicy czwartej 
klasy jednej ze szkół podstawo-
wych w Rzeszowie i została wy-
głoszona w piątek, 27 marca, po 
informacji nauczyciela, że lekcje 
odbędą się, a flagi i opaski ozna-
czają poparcie dla strajku ostrze-
gawczego NSZZ „Solidarność”. 

II kadencja 1990 – 1992. 
Chcieliście Polskę, no to ją macie

Umowa „Okrągłego Stołu” po-
zwalała na zarejestrowanie NSZZ 
„Solidarność”, ale nie przywra-
cała „Solidarności” według stanu 

z 1981 r. Majątek Związku nie zo-
stał zwrócony, organizacje związ-
kowe „Solidarności” powstawały 
od nowa, istniejące organizacje 
związkowe, jak Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawo-
dowych, czyli centrala komu-
nistycznych związków zawodo-
wych [utworzona po likwidacji 
„Solidarności” w 1982 r., związa-
na z PZPR, po 1990 r. z SLD], czy 
ZNP – zachowywały majątek, lo-
kale i członków. Znów, jak w 1980 
r., ZNP zrzeszał prawie wszyst-
kich nauczycieli, znów „Solidar-
ność” startowała bez niczego 
i miała, zaczynając od zera, zmie-
nić edukację z socjalistycznej na 
narodową. W dodatku w Sejmie 
zasiadało tylko 35 proc. posłów 
z „Solidarności” na czteroletnią 
kadencję, a prezydentem został 
Wojciech Jaruzelski, symbol sta-
nu wojennego. W następnej ka-
dencji może będą wolne wybory? 
Do szkół w okresie rządów Jaru-
zelskiego wepchnięto ludzi z „lu-
dowego” Wojska Polskiego, z MO, 
z PZPR – jako nauczycieli, za-
stępców dyrektorów czy dyrekto-
rów. Za kilka miesięcy okaże się, 
że nowy dyrektor po odwołaniu 
„starego” musi pracować ze „sta-
rymi” zastępcami, których zmia-
na – oczywiście – nie dotyczy.

Reszta w książce NSZZ „Soli-
darność” w rzeszowskiej oświa-
cie w latach 1980 – 2020 autor-
stwa Stanisława Alota i Dariusza 
Zięby, która ukazała się dzięki 
Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
w Rzeszowie i z epidemicznym 
poślizgiem została zaprezento-
wana 19 czerwca 2021 r. 

Stanisław Alot

Dawno, dawno temu, 
w nieistniejącym dziś PRL…
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2 czerwca 1991 roku Ojciec 
Święty, Jan Paweł II, w ramach 
swojej IV Pielgrzymki do Oj-
czyzny przybył do Rzeszowa 
i na błoniach koło Kościoła 
Najświętszego Serca Jezuso-
wego (obecnie będącego kate-
drą) odprawił uroczystą Mszy 
św., wygłosił homilię i spotkał 
się z mieszkańcami naszego 
regionu.

W przygotowaniach do Jego 
wizyty od samego początku 
uczestniczyli aktywnie członko-
wie rzeszowskiej „Solidarności”. 
Pierwsze działania z tym związa-
ne podjęte zostały jeszcze jesie-
nią 1990 roku, gdy przy Zarządzie 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” utworzony został 
specjalny zespół, którego zada-
niem było przygotowanie odpo-
wiednich darów dla Jana Pawła 
II. Pod koniec marca 1991 roku, 
podczas cotygodniowego spotka-
nia działaczy Komisji Zakłado-
wych, członkowie Prezydium ZR 

zwrócili się do członków KZ po-
siadających sztandary „S” o moż-
liwie szybkie ustalenia składu 
pocztów sztandarowych, mają-
cych uczestniczyć we Mszy św. (ze 
względów bezpieczeństwa ich 
nazwiska musiały zostać zgłoszo-
ne organizatorom najpóźniej do 
20 kwietnia). O sprawach zwią-
zanych z przygotowaniami do 
spotkania z Ojcem Świętym de-
batowano także niejednokrotnie 
podczas odbywających się w póź-
niejszych tygodniach zebrań ZR 
i KZ. Po konsultacjach ze związ-
kowcami postanowiono ofiaro-
wać Ojcu Świętemu statuetkę po-
mnika płka Leopolda Lisa Kuli, 
ornat z napisem UT SIT UNUM 
oraz księgę „Dobrych uczynków”. 
Zdecydowano również o wyemi-
towaniu pamiątkowych medali 
z podobizną Jana Pawła II.

W pracach przygotowawczych 
do papieskiej wizyty w Rzeszo-
wie, polegających na uporządko-
waniu i ogrodzeniu placu przed 

30 lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Rzeszów

Z prac Komisji Krajowej

Pracodawca Przyjazny Pracownikom
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczęła XIV edycję kon-

kursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, którego celem jest 
uhonorowanie Certyfikatem pracodawców przestrzegających pra-
wa pracy i realizujących w praktyce idee dialogu społecznego.

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy 
przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Pia-
stowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certy-
fikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 30 września 2021 roku. 

Aktualny Regulamin konkursu, który zawiera również harmono-
gram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety 
zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej KK NSZZ "Soli-
darność" www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny.

22 czerwca 2021 r. odbyło się, 
pierwszy raz od sierpnia 2020, 
posiedzenie Komisji Krajowej 
w formie stacjonarnej. 

Członkowie KK przyjęli spra-
wozdanie z wykonania budżetu 
Komisji Krajowej za rok 2020 oraz 
preliminarz budżetu na rok 2021. 
Ponadto zagłosowali za zmianami 
uchwał, które ułatwią im pracę, 
gdyby w przyszłości powtórzyła 
się sytuacja pandemiczna. Zmia-
ny zezwalają na wykorzystywanie 
środków bezpośredniego porozu-
miewania się na odległość, dla-
tego przyjęli również regulamin 
tego typu głosowań. 

Podsumowano akcję protesta-
cyjną w Warszawie w obronie 
polskiej energetyki, którą można 
uznać za sukces Krajowego Se-
kretariatu Górnictwa i Energe-
tyki NSZZ „Solidarność, pomimo 
że niektóre media postanowiły ją 
przemilczeć.

W ostatnich tygodniach klu-
czowym tematem dla Związku są 
emerytury stażowe. Przypomina-
my, że w piątek 18 czerwca Piotr 
Duda złożył u Marszałek Sejmu 
Elżbiety Witek projekt ustawy 
dotyczący emerytur stażowych 
i wkrótce można spodziewać się 
rozpoczęcia kampanii społecznej 
w tym temacie. Komisja Krajowa 
zagłosowała za uruchomieniem 
środków z Krajowego Funduszu 
Strajkowego na wsparcie Komitetu  

Inicjatywy Ustawodawczej „Eme-
rytura za staż”.

W trakcie referowania infor-
macji z pracy Prezydium Komisji 
Krajowej i zespołów Komisji Kra-
jowej działacze dyskutowali na 
temat pensji minimalnej. Rada 
Ministrów przyjęła propozycję 
dotyczącą minimalnego wyna-
grodzenia od 2022 roku. Płaca 
minimalna według rządu miała-
by wynosić 3 tys. zł, czyli 200 zł 
więcej niż obecnie. „Solidarność” 
wkrótce przedstawi swoje stano-
wisko w tej sprawie. 

Omówiono również sytuację 
z ostatniej sesji plenarnej Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego (EKES), podczas 
której Przewodnicząca Forum 
Związków Zawodowych oraz 
przewodniczący należącego do 
OPZZ Związku Nauczycielstwa 
Polskiego wspólnie z pracodaw-
cami z Lewiatana wnieśli po-
prawki ograniczające stosowanie 
układów zbiorowych pracy przy 
rozstrzyganiu przetargów pu-
blicznych, co dla NSZZ "Solidar-
ność jest niezrozumiałe.

W ramach punktu dot. infor-
macji z prac Rady Dialogu Spo-
łecznego przedstawiono uchwały 
podjęte przez stronę społeczną 
Rady Dialogu Społecznego oraz 
zagadnienia rozpatrywane w ra-
mach prac Rady. 

Inf. na podst. tysol.pl

kościołem oraz wybudowaniu 
ołtarza, uczestniczyło tysiące lu-
dzi z różnych środowisk, w tym 
bardzo wielu członków NSZZ „S”. 
Na kilka dni przed zbliżającą się 
wizytą na budynku ZR wywieszo-
na dwa transparenty z napisami: 
„Bogu dziękujcie, ducha nie ga-
ście” i „Panie dobry jak chleb – 
bądź pozdrowiony Solidarność”. 
Wywieszono na nim także flagi 
papieskie i narodowe oraz oko-
licznościowe plakaty. Na dzień 
przed wizytą, nad pobliską ulicą 
Lisa Kuli, po której przejeżdżać 
miał orszak samochodów z Oj-
cem Świętym, rozpięty został im-
ponujących rozmiarów transpa-
rent: „Ojcze Święty witamy Cię 
Solidarność”. Sporządzono także 
kilka mniejszych transparentów, 
które podczas mszy na rzeszow-
skich błoniach trzymać mieli 
w rekach członkowie „S”.

W czasie wizyty Jana Pawła II 
w Rzeszowie dzień był słoneczny, 
lecz zarazem chłodny i wietrz-
ny. Na papieską Mszę przyby-

ło setki tysięcy osób. Podczas 
Mszy, Papież dokonał beatyfika-
cji biskupa przemyskiego Józefa 
Sebastiana Pelczara i wygłosił 
homilię poświęconą głównie no-
wemu beatyfikowanemu. Kilka 
ciepłych słów poświęcił jednak 
także aktualnemu ordynariuszo-
wi diecezji przemyskiej, ks. bi-
skupowi Ignacemu Tokarczuko-
wi, wspominając o jego wielkich 
zasługach dla Kościoła w Polsce 
w okresie rządów komunistycz-
nych. Po Mszy, Jan Paweł II re-
kontrował obraz Matki Boskiej 
Pocieszenia z Jodłówki, odmó-
wił z wiernymi modlitwę „Anioł 
Pański” i udzielił zgromadzonym 
błogosławieństwa. Później, po 
krótkim odpoczynku, konsekro-
wał Kościół Najświętszego Serca 
Jezusowego.

Podczas Mszy, wśród stojących 
przed ołtarzem licznych pocztów 
sztandarowych było wiele pocz-
tów NSZZ „S”, w tym poczet ZR 
i kilkanaście pocztów KZ. 

Jerzy Klus

W imieniu rzeszowskiej „Solidarności” dary ofiarne 
składał wiceprzewodniczący ZR, Adam Śnieżek
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W historii Polski okresu PRL 
są dwa miesiące, które możemy 
określić jako krwawe, są nimi 
grudzień i czerwiec. W grudniu 
1970 roku doszło do krwawo 
stłumionych przez komunistów 
robotniczych protestów na Wy-
brzeżu, a w grudniu 1981 roku 
władze PRL wprowadziły stan 
wojenny, którego skutkiem była 
śmierć wielu osób. Niemniej 
krwawe były także polskie czerw-
ce w 1956 roku i w 1976 roku. 
Warto przy tym podkreślić, że 
choć wszystkie protesty robot-
nicze w okresie PRL wybuchały 
na tle ekonomicznym, to bardzo 
szybko przeradzały się one w wy-
stąpienia o charakterze wolno-
ściowym, a zarazem narodowym.

Poznańskie powstanie z 1956 r.

Przed 65 laty, w czerwcu 1956 
roku, doszło w Poznaniu do 
pierwszego w PRL masowego 
buntu społecznego, którego pier-
wotną przyczyną było oszukiwa-
nie przez trzy lata robotników 
poprzez potrącanie im zawyżo-
nych podatków od wynagrodzeń. 

28 czerwca 1956 roku doprowa-
dzeni do skrajnej rozpaczy pra-
cownicy największego zakładu 
w mieście, H. Cegielskiego (który 
w tamtym czasie nazwany został 
imieniem Józefa Stalina) wyszli 
na ulice. Domagali się: wyrów-
nania niesłusznie potrąconych 
kwot od zarobków, obniżenia 
cen, wycofania drakońsko pod-
wyższonych norm pracy i popra-
wy warunków bhp. W Poznaniu 
odbywały się wtedy Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie więc 
przybywało tam bardzo dużo go-
ści z zagranicy. Do robotników 
z zakładów im Stalina dołączyli 
wkrótce pracownicy z wielu in-
nych zakładów, studenci i mło-
dzież szkolna. Jednakże choć 
wskutek tego manifestacja przy-
brała bardzo znaczne rozmiary 

(około sto tysięcy osób) wciąż była 
ona spokojna, nie rozbijano szyb, 
nie grabiono sklepów. Masze-
rujący śpiewali pieśni religijne 
i narodowe m.in. „Boże coś Pol-
skę” i „Rotę”. Pojawiły się liczne 
biało czerwone flagi. Pochód do-
tarł pod budynek Miejskiej Rady 
Narodowej, gdzie protestujący 
domagali się od władz podjęcie 
z nimi rozmów i przybycia na nie 
do Poznania ówczesnego premie-
ra PRL, Józefa Cyrankiewicza. Ale 
nikt z przedstawicieli władz nie 
chciał z nimi rozmawiać. Spra-
wiło to, że żądania robotników 
stały się bardziej radykalne, bo 
gdy początkowo wznosili jedynie 
hasła dotyczące kwestii ekono-
micznych: „Chcemy chleba”, „Je-
steśmy głodni”, „Chcemy żyć jak 
ludzie”, z czasem zaczęli wznosić 
hasła o charakterze narodowym 
i wolnościowym: „My chcemy 
wolności”, „Precz z komunista-
mi”, „Precz z Ruskimi”, „Żądamy 
wolnej Polski”. 

Gdy wśród manifestujących ro-
zeszła się plotka, że władze aresz-
towały delegację robotników, 
część z nich udała się pod więzie-
nie, gdzie, jak przypuszczano, są 
oni przetrzymywani. Wystraszony 
komendant wpuścił manifestan-
tów do wiezienia, gdzie nie było 
wprawdzie uwięzionych kolegów, 
lecz w więziennym arsenale zna-
leziono nieco broni, którą robot-
nicy zabrali ze sobą. W tym samym 
czasie inna grupa manifestantów 
wdarła się do budynków Sądu 
i Prokuratury, niszcząc i paląc 
znalezione tam akta procesowe. 
Na ulicach zaczęto rozbrajać na-
potkanych milicjantów, żołnierzy 
i strażników ze straży przemysło-
wej. Uzbrojeni manifestanci udali 
się pod gmach znienawidzone-
go powszechnie Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego. Gdy z jego 
okien padły do nich strzały rozpo-
częli obleganie gmachu, ostrzeli-
wując go ze zdobytej broni.

Spontaniczny początkowo ro-
botniczy protest przerodził się 
w powszechne miejskie powsta-
nie, choć bez przywództwa. Do 
jego stłumienia władze komuni-
styczne użyły wojska (m.in.: ponad 
10 tysięcy żołnierzy, ok. 400 czoł-
gów, ok. 30 dział pancernych, 36 
transporterów opancerzonych!). 
Sprowadzonych do tłumienia 
protestu żołnierzy (aż ze Śląska!) 
władze komunistyczne okłamały, 
ogłaszając im, że w Poznaniu wy-
buchły rozruchy wywołane przez 
agentów wywiadu z zachodnich 
Niemiec. Zdezorientowani tym 
kłamstwem żołnierze nie wie-
dzieli więc, że wykorzystano ich 
do rozprawy z doprowadzonymi 
do skrajnej rozpaczy robotnika-
mi. Walki pomiędzy regularnymi 
oddziałami wojska i protestują-
cymi trwały do późnego wieczora 
28 czerwca, jednakże pojedyncze 
grupki robotników walczyły jesz-
cze do 30 czerwca. 

Po krwawym stłumieniu po-
wstania premier PRL, Józef Cy-
rankiewicz, wygłosił przemó-
wienie, w którym wypowiedział 
znamienne słowa: „Każdy prowo-
kator czy szaleniec, który odwa-
ży się podnieść rękę przeciwko 
władzy ludowej, niech będzie pe-
wien, że mu tę rękę władza ludo-
wa odrąbie…”

Według oficjalnych danych 
w Powstaniu Poznańskim 1956 
zginąć miało 57 osób, jednakże 
według różnych innych danych 
zginąć ich mogło nawet do 80. 
Ponadto ponad 800 osób zosta-
ło rannych, a aresztowano oko-
ło 250 osób. Z aresztowanymi 
obchodzono się niezwykle bru-
talnie, bijąc ich i w różnoraki 
sposób poniżając. We wrześniu 
rozpoczęły się procesy uczest-
ników powstania, które jednak 
zostały przerwane po wydarze-
niach z października 1956 roku, 

których rezultatem było dojście 
do władzy Władysława Gomułki, 
rozpoczęcie procesu destaliniza-
cji Polski i znaczne złagodzenie 
terroru komunistycznego.

Warchoły z czerwca 1976 r.

Przed 45 laty, w czerwcu 1976 
roku, w Radomiu, Ursusie, Płoc-
ku, a także w niektórych innych 
miastach Polski doszło do po 
raz kolejny do robotniczych pro-
testów, które podobnie jak po-
przednie protesty społeczne zo-
stały brutalnie spacyfikowanych 
przez komunistów.

Ich pierwotną przyczyną było, 
podobnie jak w przypadku pro-
testów z grudnia 1970 roku, ogło-
szenie przez władze PRL wpro-
wadzenia od 28 czerwca 1976 
roku drastycznych podwyżek cen 
żywności, w dodatku podwyżki te 
miały być o wiele wyższe niż te, 
których wprowadzenie władze 
PRL zapowiedziały w grudniu 
1970 roku, co doprowadziło do 
robotniczych protestów na Wy-
brzeżu. Bowiem, tym razem ceny 
wzrosnąć miały: mięsa o prawie 
70 procent (lepszych gatunków 
o 110 procent), drobiu o 30 pro-
cent, masła i nabiału o 50 pro-
cent, ryżu o 150 procent, cukru 
o 100 procent! Władze zapowie-
działy wprawdzie wypłacanie za 
te podwyżki pewnych rekom-
pensat, tyle tylko, że skrajnie 
niesprawiedliwych, bo procen-
towych, czyli uzależnionych od 
wysokości zarobków. Oznaczało 
to, że najwyższe rekompensaty 
otrzymywać będą ludzie najle-
piej zarabiający (dyrektorzy i wy-
żsi kierownicy, którymi niemal 
zawsze byli komuniści), a najniż-
sze ludzie najmniej zarabiający, 
a zatem także najbiedniejsi.

cd. str. na VII

Polskie krwawe czerwce

Poznański Czerwiec 1956. Tłum demonstrantów „unieruchomił” czołg 
wysłany w celu uspokojenia sytuacji. Fot. AIPN

Radomski Czerwiec 1976. Grupa młodych ludzi jadących 
akumulatorowym wózkiem z narodową flagą przed gmach KW PZPR. 

Fot. PAP/CAF/Reprodukcja
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Pożyteczni idioci, 
czy pożyteczni cynicy?

Każdy szukający zawzięcie sensacyjnej informacji, zawsze ją gdzieś 
znajdzie, a gdy znajdzie, to zazwyczaj natychmiast obwieszcza ją ca-
łemu światu, jako oczywistą „prawdę objawioną”, nie przejmując się 
taką nieistotną kwestią, jak to, czy wyglądająca z pozoru na prawdzi-
wą informacja ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Nic zatem 
dziwnego, że działającym zgodnie z  tą zasadą niby-dziennikarzom 
z tzw. „wolnych mediów” udało się wytropić kolejną wielką aferę pi-
sowskiego rządu, określoną przez nich jako „aferę mailową”. A wy-
tropienie jej było łatwe, gdyż jeden z rosyjskich portali internetowych 
zaczął zamieszczać maile wykradzione przez hakerów z  prywatnej 
skrzynki internetowej ministra Michała Dworczaka. To, że był to je-
den z licznych rosyjskich cyberataków na nasz kraj potwierdzili mini-
strowie rządu Zjednoczonej Prawicy i powołane do tropienia takich 
ataków służby specjalne.

Niestety, jak było to zresztą z góry do przewidzenia, fakt zaistnienia 
rosyjskiego ataku na Polskę wykorzystali natychmiast politycy tota-
litarnej opozycji do kolejnych wściekłych ataków na znienawidzony 
przez nich rząd Zjednoczonej Prawicy. Na nic zdały się oświadczenia 
wydawane przez ministrów i przedstawicieli służb specjalnych, w któ-
rych apelowali o rozsądne podejście do tej sprawy tłumacząc, że za-
równo samo wykradzenie maili, jaki i zamieszczanie na portalu ich 
rzekomych treści, są elementami rosyjskiej gry dezinformacyjnej, ma-
jącej na celu wywołanie w naszym kraju ogólnego chaosu. Podkreślali 
przy tym, że w prywatnej skrzynce internetowej ministra Dworczaka 
nie było żadnych informacji ściśle tajnych, czy choćby poufnych. Zresz-
tą o tym, że putinowska Rosja prowadzi obecnie cyberwojnę z całym 
zachodnim światem, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, w sposób jed-
noznaczny mówił nawet w Genewie prezydent USA, Joe Biden. 

Jest także rzeczą ogólnie znaną, że jedną z form wojny informacyj-
nej jest wykradanie od przeciwnika informacji, w tym nawet niezbyt 
istotnych, by następnie publikować ich wybrane, lecz nieco zmienione, 
fragmenty, wraz z wielką ilością zupełnie już nieprawdziwych infor-
macji, po to, by te nieprawdziwe wyglądały na prawdziwe. 

Dla totalitarnych polityków wszystko to nie ma jednak najmniej-
szego znaczenia, bo przecież najważniejsze jest to, żeby móc nieprze-
rwanie atakować znienawidzony pisowski rząd, za wszystko, co tylko 
możliwe: za zupełny brak profesjonalizmu, za rażące łamanie pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa podczas internetowego przesyłania 
informacji, a nawet za zamiar użycia wojska do brutalnej rozprawy 
z uczestniczkami tzw. „Strajku Kobiet” pod przywództwem bohater-
skiej Marty Lempart. Niektórzy z nich posunęli się nawet do tego, by 
twierdzić, że za atakiem na skrzynkę ministra Dworczaka nie stały 
żadne rosyjskie służby, tylko jacyś skrzywdzeni przez niego urzędni-
cy Kancelarii Premiera. A jeszcze inni, że ataku na skrzynkę interne-
tową w ogóle nie było, tylko został on upozorowany przez PiS, żeby 
mieć pretekst do zgłoszenia i przeforsowania w Sejmie jakichś bliżej 
nieokreślonych, opresyjnych ustaw, które umożliwią wprowadzenie 
w Polsce skrajnej dyktatury.

Mamy zatem kolejny ewidentny dowód na to, że politycy totalitar-
nej opozycji, w  swojej zapiekłej nienawiści do rządu Zjednoczonej 
Prawicy, zdecydowali się świadomie uczestniczyć w rosyjskiej wojnie 
dezinformacyjnej wymierzonej w Polskę. 

Przed laty, Lenin nazywał tego rodzaju ludzi „pożytecznymi idiota-
mi”, żartując, że nawet skłonni są sprzedać Sowietom sznur, na któ-
rym ci później ich powieszą. Jednakże, w przypadku polskich totalitar-
nych polityków mamy chyba do czynienia z czymś znacznie gorszym, 
bo oni nie są nawet pożytecznymi idiotami, a  raczej pożytecznymi 
cynikami, dla których Jarosław Kaczyński jest znacznie większym  
wrogiem niż Władimir Putin.

Jerzy Klus

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

Redakcja: Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  
Zdjęcia: Żaklin Kocaj-Szeliga oraz archiwa ZR.

Od 1 czerwca zmieniają się li-
mity dorabiania do zusowskiej 
emerytury dla tych osób, które 
nie osiągnęły jeszcze powszech-
nego wieku emerytalnego (ko-
biety 60, mężczyźni 65 lat). Będą 
wyższe, więc seniorzy i renciści 
od jutra będą mogli więcej do-
robić do pieniędzy, które co mie-
siąc dostają z ZUS.

Pilnowanie obowiązujących 
limitów dorabiania jest ważne 
gdyż ZUS może zawiesić wypła-
tę świadczenia, jeśli przekrocze-
nie będzie wyższe niż 130 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia tj. 
7386,10 zł brutto. Z kolei, jeśli 
przychód przekroczy 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia, ale nie będzie 
wyższy aniżeli 130 proc. tego 
wynagrodzenia, to świadczenie 
zostanie zmniejszone o kwotę 
przekroczenia, nie więcej jed-
nak niż o kwotę maksymalnego 
zmniejszenia. Kwota maksymal-
nego zmniejszenia wynosi obec-
nie 646,67 zł dla emerytur i rent 
z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy, 485,04 zł dla rent z ty-
tułu częściowej niezdolności 
do pracy i 549,71 zł – dla rent  

rodzinnych, do których upraw-
niona jest jedna osoba.

Inaczej jest w przypadku renty 
socjalnej. Renta socjalna zosta-
nie zawieszona po przekrocze-
niu 3977,10 zł brutto przychodu. 
Nie wszyscy muszą ograniczać 
swoje dochody. O limitach mu-
szą pamiętać tylko „wcześniejsi” 
emeryci. Wyjątek od tej zasady 
stanowią ci emeryci, którym ZUS 
podwyższył wyliczoną emeryturę 
do kwoty świadczenia minimal-
nego (od marca 1250,88 zł brutto).

Bez ograniczeń mogą również 
dorabiać niektórzy renciści. Cho-
dzi o osoby, które pobierają renty 
dla inwalidów wojennych, inwa-
lidów wojskowych, których nie-
zdolność do pracy związana jest 
ze służbą wojskową. Ten przywi-
lej dotyczy również rent rodzin-
nych przysługujących po upraw-
nionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera ren-
tę rodzinną, która jest kwoto-
wo korzystniejsza od ustalonej 
emerytury z tytułu ukończenia 
powszechnego wieku emerytal-
nego – również może zarobko-
wać bez ograniczeń.

źródło: ZUS

Seniorzy mogą więcej dorobić!

Kapitał na kontach ubezpie-
czonych w Zakładzie Ubezpie-
czeń Społecznych zwiększył się 
po waloryzacji łącznie o 163 860 
100 735 zł.

ZUS jak co roku 1 czerwca 
rozpoczął waloryzację środków 
zgromadzonych na kontach 
i subkontach ubezpieczonych, 
w tym waloryzację kapitału po-
czątkowego. Wysokość waloryza-
cji konta zależy od wzrostu cen 
towarów i usług oraz od sumy 
przypisu składek na ubezpiecze-
nie emerytalne w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym termin 
waloryzacji w stosunku do po-
przedniego roku. Z kolei walo-

ryzacja subkonta to pochodna 
dynamiki wzrostu produktu kra-
jowego brutto za ostatnie 5 lat.

„W czerwcu stany kont ubez-
pieczonych wzrosły o 5,41 proc., 
a stany subkont - o 5,23 proc." – 
poinformowała prof. Gertruda 
Uścińska, prezes Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych.

Po waloryzacji rocznej ZUS 
przygotuje informację o stanie 
konta ubezpieczonego - IOSKU 
według stanu na 31 grudnia 2020 
r. Będzie ona dostępna w formie 
elektronicznej na profilu ubez-
pieczonego na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE ZUS).

źródło: ZUS

Waloryzacja dla emerytów

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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22 czerwca 2021 r. weszła w ży-
cie nowelizacja ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczni-
czych. Zmiana tej ustawy została 
opublikowana w Dzienniku Ustaw 
z dnia 21 czerwca 2021 r., poz. 
1104. W obecnym stanie legisla-
cyjnym mamy do czynienia z za-
kończeniem procesu „dochodzenia” 
do ustalenia najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego dużej czę-
ści pracowników zatrudnionych 
w służbie zdrowia.

Kogo dotyczą te regulacje?
Początkowo przepisy tej ustawy 

dotyczyły pracowników wykonu-
jących zawody medyczne. W toku 
późniejszych jej nowelizacji usta-
wodawca uwzględniał częściowo 
postulaty związków zawodowych 
dotyczące poszerzenia kręgu pra-
cowników objętych jej regulacja-
mi. Obecnie ustawa bezpośrednio 
dotyczy pracowników wykonu-
jących zawody medyczne i pra-
cowników wykonujących zawody 
niemedyczne, będących pracow-
nikami działalności podstawo-
wej. W praktyce wykaz stanowisk, 
których dotyczą te regulacje za-
warty jest w części I załącznika 
(pracownicy działalności pod-
stawowej) do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 20 lip-
ca 2021 r. w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od pracowników 
na poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przed-
siębiorcami. Pośrednio dotyczy 
pozostałych pracowników, po-
przez ustanowienie możliwo-
ści, ale nie obowiązku, ustalenia 
ich najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego. W tym zakresie  

materia ta pozostawiona została 
do uregulowania w porozumieniu 
między pracodawcą a zakładowy-
mi organizacjami związkowymi. 

Na czym polega ustalenie 
najniższego wynagrodzenia?
Ustalenie najniższego wyna-

grodzenia polega na przypisaniu 
do poszczególnych grup zawodo-
wych współczynników związa-
nych z rodzajem zawodu i kwa-
lifikacjami potrzebnymi do jego 
wykonywania i pomnożeniu tego 
wskaźnika przez kwotę przecięt-
nego miesięcznego wynagrodze-
nia brutto w gospodarce naro-
dowej w roku poprzedzającym 
ustalenie, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego w Dzienniku Urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski". Obecnie jest 
to kwota 5.167,47 zł. Zestawienie 
zawodów, współczynników i mi-
nimalnych kwot wynagrodzenia 
zasadniczego obowiązujących od 
1 lipca 2021 r. w tabeli po lewej.

Procedura wprowadzenia
Pracodawca może do 6 lipca 

2021 r. uzgodnić z zakładowy-
mi organizacjami związkowymi 
uprawnionymi w danym pod-
miocie leczniczym do zawarcia 
zakładowego układu zbiorowego 
pracy porozumienie dotyczą-
ce ustalenia współczynników, 
w tym dla pracowników nieob-
jętych bezpośrednio działaniem 
tej ustawy (w większości będą to 
pracownicy administracji, tech-
niczni i obsługi). Jeżeli w tym 
terminie nie dojdzie do zawarcia 
porozumienia, wtedy do 13 lip-
ca 2021 r. kierownik podmiotu 
leczniczego wydaje zarządzenie 
w tym zakresie.

Rafał Rzepecki

Najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze w służbie zdrowia

dokończenie ze str. V

Powszechne oburzenie wprowa-
dzeniem tak drastycznych podwy-
żek cen sprawiło, że 25 czerwca 
1976 roku w wielu przedsiębior-
stwach wybuchły strajki, w tym 
w ponad 50 dużych zakładach 
pracy. Uczestniczyło w nich od 60 
do 70 tysięcy osób. Do najostrzej-
szych protestów doszło w Rado-
miu, Ursusie i Płocku, gdzie robot-
nicy wyszli manifestować na ulice. 
W Radomiu podpalony został bu-
dynek Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR, a w Ursusie robotnicy naj-
pierw zablokowali, a potem roz-
kręcili, tory kolejowe, wstrzymu-
jąc tym kursowanie pociągów na 
trasach z Warszawy do Poznania 
i z Warszawy do Krakowa.

Polskie krwawe czerwce
Przewidując wybuch prote-

stów społecznych, komuniści 
dobrze się do nich przygotowali, 
gromadząc zawczasu duże siły 
ZOMO, których następnie użyli 
do brutalnej pacyfikacji strajków 
i manifestacji ulicznych. Jed-
nakże tym razem nie odważyli 
się na użycie wojska i strzelania 
do protestujących, ogranicza-
jąc się do ich brutalnego bicia, 
obrzucania granatami z gazem 
łzawiącym i petardami hukowy-
mi, polewaniem wodą z armatek 
wodnych. W trakcie tłumienia 
protestów, aresztowano około 
dwa i pół tysiąca osób. Zatrzyma-
nych, ZOMO-wcy z reguły prze-
puszczali przez słynne „ścieżki 
zdrowia”, brutalnie ich katując.  

Później stawiano ich przed kole-
giami ds. wykroczeń lub sądami, 
które wymierza im drakońskie 
kary, nawet do 10 lat wiezienia.

Według oficjalnych danych, 
podczas protestów zginąć mia-
ły 3 osoby, a około 200 zostać  
rannymi.

Jednakże liczba ofiar mogła 
być wyższa, gdyż niektóre osoby 
mogły później umrzeć wskutek 
bestialskiego pobicia. Na pew-
no za ofiarę czerwca 1976 roku 
uznać należy ks. Romana Ko-
tlarza zakatowanego na śmierć 
przez funkcjonariuszy SB za to 
tylko, że pobłogosławił manife-
stujących robotników i modlił się 
za pobitych przez ZOMO.

Po stłumieniu protestów, ko-
muniści okrzyknęli manifestu-
jących robotników „warchołami” 
i rozpoczęli organizowanie wie-
ców poparcia dla rządzącej partii, 

podczas których potępiano „war-
chołów”, którzy się działaniom 
komunistów sprzeciwili, żądając 
ich surowego ukarania. Na wie-
ce te spędzano pod przymusem 
pracowników i młodzież szkolną, 
nakazując im skandowanie haseł 
na cześć partii i jej pierwszego 
sekretarza Edwarda Gierka.

Protesty z czerwca 1976 roku 
zmusiły jednak komunistów 
do wycofania się z wprowadza-
nia drastycznych podwyżek cen 
żywności, co uznać należy za 
ewidentne zwycięstwo uczestni-
czących w tych protestach robot-
ników. Dodatkowo zapoczątko-
wały one powstawanie w Polsce 
jawnych grup opozycji antyko-
munistycznej, z których pierw-
szą był (założony z inicjatywy An-
toniego Macierewicza) Komitet 
Obrony Robotników (KOR).

Jerzy Klus
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Największa zapora i największe sztuczne jezioro w Polsce znajdują się u stóp Bieszczad, w Solinie. 

Na objętym ciszą zbiorniku królują żaglówki, rowerki wodne, a wokół czuwają zielone wzgórza. Kryją 

się między nimi dziesiątki małych zatoczek, więc można znaleźć jedną tylko dla siebie. Zabawą i piaszczystą 

plażą kusi Polańczyk – kochany przez turystów tak samo jak spacer solińskim deptakiem i koroną zapory.

Jezioro o powierzchni około 20 km kw. posiada wiele uroczych zatok, wysepek oraz około 150 km 

zróżnicowanej linii brzegowej, które zachęcają turystę do eksplorowania i poznania ich tajemnic na różne 

sposoby. 

Sezon żeglarski na Solinie rozpoczyna się zazwyczaj w maju i trwa do później jesieni. Dla turystów 

nad Jeziorem Solińskim niemal każdy z ośrodków wczasowych dysponuje własną przystanią i sprzętem 

pływającym, gdzie można wypożyczyć łodzie do żeglowania, a także kajaki i rowery wodne. 

Jezioro Solińskie będące niewątpliwie wizytówką województwa podkarpackiego to miejsce, które 

wprost zachęca turystów do jego eksplorowania. Wypoczynkiem aktywnym bądź biernym, ale zawsze 

w  pięknych okolicznościach pogody. Fantastyczny, unikatowy krajobraz w połączeniu z ilością atrakcji 

tworzą rzeczywistość, której nie sposób się oprzeć.

Jezioro Solińskie – żagle na bieszczadzkim morzu

podkarpackie.eu


