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22 października członkowie 
NSZZ "Solidarność" protesto-
wali przed Trybunałem Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej 
w związku z decyzją wydaną 
przez unijny sąd w sprawie za-
mknięcia kopalni w Turowie. 
Związkowcy nie zgadzają się 
z postanowieniem TSUE, które 
stanowi zagrożenie dla bezpie-
czeństwa energetycznego Polski 
i doprowadzi do likwidacji tysię-
cy miejsc pracy. 

Podczas demonstracji odczyta-
no pismo Piotra Dudy, przewod-
niczącego  Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność o zamknięciu TSUE:

Manifestacja „Solidarności” w Luksemburgu

- Postanowienie zabezpiecza-
jące. Działając z upoważnienia 
Komisji Krajowej NSZZ "Soli-
darność", jako najwyższej wła-
dzy wykonawczej Związku, która 
podjęła decyzję o skierowaniu 
do Krajowego Zjazdu Delega-
tów NSZZ „Solidarność” wnio-
sku o ocenę legalności działań 
Trybunału Niesprawiedliwość 
UE, postanawiam jako przewod-
niczący Związku: Wydać w try-
bie zabezpieczenia do czasu roz-
strzygnięcia przez Krajowy Zjazd 
Delegatów wniosku, decyzję 
o natychmiastowym zawieszeniu 
funkcjonowania TSUE!

W czasie demonstracji głos za-
brał Jarosław Grzesik, szef Kra-
jowego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki "S":

- Jest nas dzisiaj 2 tys., bo na 
więcej urzędnicy europejscy się nie 
zgodzili. Jesteśmy tutaj dlatego, 
że to właśnie ta instytucja podję-
ła haniebną decyzję o zamknięciu 
kopalni Turów bez żadnego po-
wodu, tylko dlatego, że ktoś złożył 
skargę, że mu brakuje wody, co jest 
nieprawdą. Hańba! 

(...) Potraktowali tu nas gorzej 
jak bydło. Komisja Europejska 
zabroniła grodzić pastwisk dla 
bydła drutem kolczastym, a tu pół 

miasta jest ogrodzone drutem kol-
czastym i to przeciwko nam, prze-
ciwko Polakom, przeciwko związ-
kowcom z "Solidarności".

Na zakończenie demonstra-
cji przewodniczący KK "S" Piotr 
Duda spotkał się z ambasado-
rem Czech w Luksemburgu 
i przekazał petycję z apelem, 
"aby sąsiedzi rozwiązywali swo-
je problemy między sobą, a nie 
angażowali w to inne instytucje, 
które próbują konflikt międzysą-
siedzki wykorzystać do realizacji 
nie polskich ani czeskich, lecz wła-
snych interesów".

tysol.pl

Z Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” do Luksemburga przybyło 52 związkowców
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Rocznica śmierci bł. Jerzego Popiełuszki patrona NSZZ „Solidarność”

19 października 2021 r. obcho-
dziliśmy 37. rocznicę męczeń-
skiej śmierci ks. Jerzego Popie-
łuszki, który został zamordowany 
przez funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa. 

Tego dnia odprawiona została 
uroczysta Msza Święta odpusto-
wa w kościele parafialnym bł. Je-
rzego Popiełuszki w Rzeszowie. 
Mszy Świętej przewodniczył Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazi-
mierz Górny, a kazanie wygłosił 
o. Zdzisław Świniarski SSCC.

Region Rzeszowski NSZZ „Soli-
darność” na uroczystości repre-
zentowała zastępca przewodni-
czącego Regionu Bogumiła Stec 
-Świderska wraz z pocztem sztan-

17 października 2021 roku, 
w rzeszowskim kościele p.w. 
Matki Bożej Saletyńskiej, będą-
cym Sanktuarium Ludzi Pracy, 
odprawiona została uroczysta 
Msza św. w intencji rychłej kano-
nizacji patrona „S” i o dobra dla 
naszej Ojczyzny. 

darowym Regionu. Obecne były 
również sztandary „Solidarno-
ści”: Rolników Indywidualnych, 
Zelmeru, Oświaty i Wychowania, 
WSK PZL-Rzeszów i Zespołu 
Szkół Technicznych w Rzeszowie.

19 padziernika to Narodowy 
Dzień Pamięci Duchownych Nie-
złomnych. Uchwalony w 2018 r. 
przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej i obchodzony jako święto 
państwowe w hołdzie „bohaterom, 
niezłomnym obrońcom wiary i nie-
podległej Polski”. Tego dnia od-
dajemy cześć wszystkim osobom 
duchownym żyjącym w różnych 
epokach, które poświęciły życie 
Bogu i ojczyźnie.                            red.

19 października 2021 r. w Ko-
ściele Farnym pw. św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika 
w Łańcucie modlono się o rychłą 
kanonizację kapelana „S”. 

Po nabożeństwie przedstawi-
ciele samorządu i NSZZ „Soli-
darność” zapalili znicze i złożyli 
kwiaty pod tablicami upamięt-
niającymi ks. Jerzego Popiełusz-
kę. W uroczystości wzięły udział 

poczty sztandarowe NSZZ „Soli-
darność” i Powiatu Łańcuckiego. 
Jak co roku nauczyciele Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka 
w Łańcucie zrzeszeni w oświato-
wej „Solidarności” przygotowali 
okolicznościową dekorację z wi-
zerunkiem błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki, która przy-
ozdobiła prezbiterium łańcuc-
kiej Fary.

19 października z inicjatywy 
NSZZ „Solidarność” w Kościele 
Farnym pw. Przemienienia Pań-
skiego w Ropczycach obchodzo-
no liturgiczne wspomnienie bł. 
Jerzego Popiełuszki. 

Modlitwę różańcową poprowa-
dzili przedstawiciele ropczyckiej 

delegatury NSZZ „Solidarność”. 
Po nabożeństwie zaproszone de-
legacje złożyły wiązanki kwiatów 
pod tablicą pamiątkową na placu 
kościelnym. 

Uroczystości zakończyło spo-
tkanie okolicznościowe w siedzi-
bie „S”.

Po Mszy, członkowie i sympaty-
cy Solidarności, w asyście pocz-
tów sztandarowych Związku, 
przeszli na dziedziniec kościoła 
pod pomnik i tablicę ks. Jerzego 
gdzie modlili się i zapalili znicze, 
a delegacje „S” złożyły pod po-
mnikiem wieńce i kwiaty.

19 października 2014 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba podpisał dekret 
erygowania Parafii pod wezwaniem bł. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, 

do której należy Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”
Marek Uberman przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego, 

Adam Krzysztoń starosta łańcucki i Bożena Lauzer przewodnicząca 
KZ NSZZ „Solidarność” przy Muzeum-Zamek w Łańcucie

Liturgiczne wspomnienie naszego patrona obchodzono również 
w Kościele Farnym pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim. 

Po mszy św. złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem 
na placu kościelnym
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W związku z nieosiągnięciem 
porozumienia z pracodawcą 
w trakcie spotkania mediacyjne-
go Organizacja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” RZE, członek 
Komitetu Protestacyjno-Straj-
kowego, przeprowadziła 26 paź-
dziernika  pikietę przed siedzibą 
PGE Obrót SA w Rzeszowie.

Powodem akcji protestacyjnej 
było m.in. wypowiedzenie przez 
pracodawcę podstawowych do-
kumentów m.in. ZUZP, PUZP, bę-
dących gwarancją zachowania 
zatrudnienia i godziwego wyna-
grodzenia. Skutkiem tych działań 
jest likwidacja m.in. stażowego, 
premii półrocznej, rocznej, jubi-
leuszy i odpraw gwarantowanych 

w dotychczasowej formie.
Na apel NSZZ „Solidarność” 

działania Komitetu Protestacyj-
no-Strajkowego poparli pracow-
nicy, wyrażając w ten sposób 
brak  przyzwolenia dla praco-
dawcy na realizację dotychczaso-
wych działań i traktowanie pra-
cowników przedmiotowo.

Wspierający protestujących 
Roman Jakim, przewodniczący 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „Solidarność” podkreślił, 
że Związek zawsze opowiada się 
za dialogiem, który jest najlep-
szym sposobem na rozwiązywa-
nie problemów i wezwał strony 
do podjęcia rozmów przy stole.

NSZZ „Solidarność” wystoso-

NSZZ Solidarność, zrzeszają-
cy Organizacje Zakładowe In-
stytucji Kultury Województwa 
Podkarpackiego, poinformował 
pracowników o zawarciu po-
nadzakładowego porozumienia 
w celu podjęcia działań zmie-
rzających do poprawy, od lat 
zaniedbanej, sytuacji płacowej 
wszystkich pracowników branży 
kultury.

Hucznie zapowiadane przez 
Organizatora Kultury podwyż-
ki płac kolejny raz okazały się 
symboliczne i niewystarczające 
oraz bardziej pozorowane niż 
faktycznie poprawiające sytuację 
materialną pracowników. Biorąc 
pod uwagę wymogi kwalifika-
cyjne, wynagrodzenia nadal są 
rażąco niższe niż w jednostkach 
samorządowych innych branż,  
znacznie odbiegające od średniej 
krajowej i nieadekwatne do obec-
nych kosztów utrzymania. 

Dlatego związkowcy zwróci-
li się do wszystkich pracowni-
ków kultury o wsparcie, a innym 
związkom zawodowym zapropo-
nowali aktywne przyłączenie się 
i traktowanie inicjatyw i postu-
latów „Solidarności” jako wspól-
ne. Liczą na solidarną postawę 
i wsparcie zasadnych dążeń, po-
nieważ obecną sytuację płacową 
w kulturze uznają za dalece nie-
sprawiedliwą i dyskryminującą. 

NSZZ „Solidarność” w ko-
respondencji skierowanej do 
Marszałka żąda od Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego za-
bezpieczenia w przyszłorocznym 
budżecie takiego poziomu finan-
sowania podległych mu insty-
tucji kultury, który zapewni tym 
jednostkom nie tylko warunki 
funkcjonowania, ale osiągnięcie 
przez wszystkich pracowników 
godnych poziomów wynagrodze-
nia, porównywalnych z wynagro-

dzeniami w innych jednostkach 
samorządowych jak i struktu-
rach urzędniczych samorządu 
województwa podkarpackiego.

W załączeniu przedstawili 
projekt wzrostu wynagrodzeń, 
wyrażający oczekiwania pracow-
ników, który powstał w oparciu 
o uzasadnione parametry, a jego 
zastosowanie, zdaniem związ-
kowców, pozwoliłoby doprowa-
dzić poziom płac w kulturze do 
uśrednionej normalności w po-
równaniu z innymi branżami.

NSZZ Solidarność wezwał rów-
nież Organizatora Instytucji Kul-
tury do staranności w doborze 
kadry kierowniczej w kulturze 
i zobligowanie tejże do kreatyw-
nego i racjonalnego zarządzania, 
aby wyniki finansowe posłużyły 
do wzrostu wynagrodzeń pra-
cowników, wspomagając system 
dotacyjny. 

Związkowcy niestety negatyw-
nie oceniają kadrę zarządzającą 
instytucjami kultury, która jako 
jedyna dobrze wynagradzana gru-
pa, nie podejmuje wystarczającej 
dbałości o godne wynagrodze-
nia podległych jej pracowników. 

Co więcej, w ich opinii wynika to 
z faktu, że zdarzają się przypad-
ki, w których o powołaniu na dy-
rektorskie stanowiska decydują 
względy inne niż merytoryczne.

NSZZ „Solidarność” niepokoi 
również fakt, że Organizator pla-
nuje tworzenie nowych jedno-
stek, czyli dysponuje środkami 
na ich utrzymanie, a nie wykazu-
je inicjatywy radykalnego wzro-
stu poziomu finansowania jed-
nostek już funkcjonujących. 

Związek oczekuje szybkich 
i efektywnych działań, skutku-
jących dla pracowników kultury 
wynagrodzeniami przywracają-
cymi im poczucie godności oso-
bistej i satysfakcji z wykonywa-
nia obowiązków w dziedzinie, 
która kształtuje i określa tożsa-
mość społeczną. Nie akceptuje, 
znajdującego coraz więcej zwo-
lenników poglądu, że prawo do 
godnego poziomu życia, który 
warunkuje poziom wynagradza-
nia, jest przywilejem wyłącznie 
władzy i tych, których się ta wła-
dza boi.

red.

„Solidarność” Instytucji Kultury 
żąda godziwego wynagradzania

Protest „Solidarności” PGE wała memorandum, podpisane 
przez Edmunda Myszkę, prze-
wodniczącego Komisji Między-
zakładowej „S” RZE, w którym 
bardzo obrazowo przestawiła 
problem rażącego naruszania 
przez zarząd i dyrektorów praw 
i interesów pracowników spółki 
oraz uprawnień związków zawo-
dowych w PGE Obrót S.A. 

Sytuacja pracowników PGE 
Obrót S.A., która znalazła się na 
skraju bankructwa jest spowo-
dowana, zdaniem związkowców, 
tzw. Ustawą Prądową, czyli usta-
wowym zamrożeniem cen ener-
gii elektrycznej dla odbiorców 
indywidualnych w latach 2018 - 
2021 oraz decyzjami korporacyj-
nymi Grupy Kapitałowej PGE S.A. 

PGE Obrót S.A., jako jedyna 
spółka z koncernów energetycz-
nych Enea, Energa, Tauron, PGE, 
została wydzielona jako obszar 
sprzedaży wyłącznie detalicz-
nej ze struktur sprzedaży ener-
gii elektrycznej bez wsparcia ze 
strony dochodowej sprzedaży 
hurtowej energii elektrycznej 
(pozostałe spółki sprzedaży i ob-
rotu energii elektrycznej posia-
dają zintegrowane struktury de-
taliczne i hurtowe).

Spośród około 5 milionów 
klientów PGE Obrót ponad 90% 
stanowią gospodarstwa domowe. 
Rekompensata finansowa stro-
ny rządowej z tytułu zmrożenia 
cen energii elektrycznej dla od-
biorców indywidualnych nie po-
krywa wszystkich rzeczywistych 
kosztów, jakie ponosiła spółka 

w wyniku wejścia w życie tzw. 
„Ustawy Prądowej”. 

Dlatego pomimo bardzo do-
brych wyników sprzedażowych 
i najwyższego stopnia zaangażo-
wania pracowników, spółka po-
nosi straty. Związkowcy uważa-
ją, że Zarząd spółki i dyrektorzy 
w sposób nienależyty wykonują 
względem pracowników oraz 
związków zawodowych zobowią-
zania, wynikające z obowiązu-
jących porozumień zbiorowych, 
w szczególności pozorując re-
alizację dialogu społecznego. 
Ich zdaniem nastąpiło nieuza-
sadnione pogorszenie warun-
ków zatrudnienia, w tym warun-
ków pracy i płacy pracowników 
oraz  rażąco naruszane są we-
wnątrzzakładowe źródła prawa 
pracy, co stanowi dyskrymina-
cję pracowników PGE Obrót S.A, 
względem innych spółek wcho-
dzących w skład GK PGE SA.

Wypowiedzenie porozumień 
zbiorowych kończących spory 
zbiorowe; wypowiedzenie Za-
kładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla pracowników PGE Ob-
rót S.A. z siedzibą w Rzeszowie; 
odstąpienie od stosowania Po-
nadzakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy Dla Pracowników 
Przemysłu Energetycznego do-
prowadziły do wszczęcia w 2020 
roku wielozakładowego spo-
ru zbiorowego w całej GK PGE, 
w tym w PGE Obrót S.A., który to 
spór znajduje się obecnie na eta-
pie mediacji.

red.
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24 października 2021 r. w Su-
chowoli hołd patronowi NSZZ 
„Solidarność” złożyli przed-
stawiciele Związku, władze sa-
morządowe, parlamentarzyści 
i mieszkańcy.

Na cmentarzu parafialnym 
delegacje złożyły kwiaty na gro-
bach rodziców ks. Jerzego – Ma-
rii i Władysława Popiełuszków, 
a następnie przed pomnikiem 
błogosławionego w centrum Su-
chowoli. W południe rozpoczęła 
się uroczysta msza święta w ko-
ściele pw. świętych apostołów 
Piotra i Pawła.

W uroczystościach wzięły 
udział poczty sztandarowe NSZZ 
Solidarność z całego kraju. 

***
Trwają przygotowania do bu-

dowy w Okopach muzeum upa-
miętniającego ks. Popiełuszkę. 
W czerwcu 2020 r. list intencyjny 
w tej sprawie podpisały w War-
szawie Fundacja im. ks. Jerzego 
Popiełuszki “Dobro” i Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku. Mu-
zeum w Okopach ma być oddzia-
łem Muzeum Podlaskiego. 

Po 11 listopada 2021 r. ruszy 
narodowa zbiórka na rzecz mu-
zeum, sprzedaż monet-cegiełek. 
Mają być one dostępne w pla-
cówkach pocztowych. Budowa 
muzeum ma być finansowana 
przez polski rząd.

red.

15-16.10.2021 członkowie NSZZ Solidarność przy VAN PUR SA 
w Rakszawie pełnili straż przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki 

w składzie: Dawid Śliż, Robert Antosz, Wiesław Kochman, Zbigniew Leja

Straż przy grobie patrona „S”

16 października 2021 r. odbyła 
się uroczystość nadania Szkole 
Podstawowej w Woli Zgłobień-
skiej imienia bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, którą rozpoczęła msza 
św. w kościele parafialnym.

W szkole odsłonięta została 
tablica pamiątkowa, a młodzież 
przedstawiła okolicznościowy 
program artystyczny. W wyda-
rzeniu udział wzięli Roman Ja-
kim i Bogumiła Stec-Świderska, 
którzy w imieniu NSZZ “Solidar-
ność” przekazali młodzieży por-
tret patrona w wieku szkolnym 
oraz złożyli życzenia:

- Życzymy Wam, takiej siły w bu-
dowaniu życia, jaką posiadał ks. 
Jerzy, gdy zdobywał ludzkie serca. 
Niech Jego słowa:

Mamy wypowiadać prawdę, 
gdy inni milczą. Wyrażać miłość 
i szacunek, gdy inni sieją niena-
wiść. Zamilknąć, gdy inni mówią.  

Modlić się, gdy inni przeklinają. 
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czy-
nić. Przebaczyć, gdy inni nie potra-
fią. Cieszyć się życiem, gdy inni je 
lekceważą…

wyznaczają Waszą drogę życia 
i towarzyszą codzienności.

Od 2014 roku bł. ks. Jerzy jest 
również patronem Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”. Dla nas 
związkowców pozostał rzecznikiem 
i obrońcą godności człowieka, praw 
ludzkich do wolności, sprawiedli-
wości, miłości i prawdy a przede 
wszystkim nauczania, że zło nale-
ży zwyciężać dobrem. Wciąż czer-
piemy z jego nauki.

Kształtujcie wizerunek społecz-
ności szkolnej bogatej w wartości, 
które wyrażał Wasz i Nasz Patron, 
łącząc miłość Boga z miłością czło-
wieka i Ojczyzny.

red.

Szkoła w Woli Zgłobieńskiej 
im. bł. Jerzego Popiełuszki

Uroczystości w Suchowoli

Region Rzeszowski reprezentowali przewodniczący ZR Roman Jakim
oraz Paweł Szpunar i Stanisław Ziobro
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* Andrzej Lubczyński, Prze-
wodniczący Komisji Podza-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa Oddział w Rzeszowie 
dołączył do grona emerytów. 
W związku z jego rezygnacją 
z funkcji związkowcy dokonali 
wyborów uzupełniających. No-
wym przewodniczącym KP zo-
stał Robert Gibała. 

* Po rezygnacji z funkcji dotych-
czasowego przewodniczącego, 
Robert Micał został nowym sze-
fem Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” MPEC-Rzeszów. 

Informacje z Organizacji 

Związkowcy uzupełnili również 
skład komisji rewizyjnej.

* W rejestrze Regionu Rze-
szowskiego zarejestrowano nową 
Organizację Międzyzakładową 
NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Samorządowych Powiatu 
Łańcuckiego. Przemysław Ba-
biarz został jej pierwszym prze-
wodniczącym.

* Związkowcy zdecydowali, że 
Mariusz Kloc będzie przewod-
niczącym Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Ko-
mendzie Powiatowej PSP w Łań-
cucie, która jest kolejną nowo za-
rejestrowaną Organizacją.          red.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” jest w posia-
daniu okolicznościowego medalu, upamiętniającego wizytę Jana 
Pawła II w Rzeszowie z 1991 roku. Został on przygotowany jako ce-
giełka wspierająca ufundowanie tablicy poświęconej:

Znanym i Nieznanym Ludziom Solidarności
w dowód dumy i pamięci

w 41 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”
oraz

40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Pierwszych 50 Organizacji Związkowych, czy też osób indywi-
dualnych  dokonujących wpłat otrzyma pamiątkowy medal. Wpłat 
można dokonać na konto ZR nr  96 1240 1792 1111 0000 1973 9078 
z dopiskiem „tablica”.

Planowane odsłonięcie tablicy - 13 grudnia 2021 r. 

Cegiełka - wsparcie
na ufundowanie tablicy

Związkowcy z ARiMR gratulowali Andrzejowi Lubczyńskiemu 
osiągnięcia wieku emerytalnego 

Od nowego roku opóźnienie 
w opłacaniu składek przez przed-
siębiorcę nie będzie już przeszko-
dą w uzyskaniu zasiłku chorobowe-
go. Zmieni się także m.in. wysokość 
świadczenia za czas pobytu w szpi-
talu oraz okres pobierania zasiłku 
po ustaniu ubezpieczenia.

Prawo do świadczeń mimo
spóźnienia w opłacaniu składek
Od 1 stycznia 2022 r. zacznie 

obowiązywać istotna zmiana do-
tycząca dobrowolnego ubezpie-
czenia chorobowego, którym są 
objęte m.in. osoby prowadzące 
działalność gospodarczą. Od no-
wego roku ubezpieczenie to nie 
ustanie z powodu nieterminowe-
go opłacenia składek. Oznacza 
to, że przedsiębiorcy będą mogli 
otrzymać świadczenia z ubezpie-
czenia chorobowego również gdy 
opłacą składki po terminie. Nie 
będą już musieli składać do ZUS 
wniosków o wyrażenie zgody na 
opłacenie składek po terminie. Co 
roku ZUS otrzymywał ponad 150 
tys. takich wniosków. 

Nowe przepisy umożliwią na-
bycie prawa do zasiłku osobom, 
które będą niezdolne do pracy 

w okresie, za który będą miały za-
ległości z tytułu składek w kwocie 
wyższej niż 1 proc. minimalnego 
wynagrodzenia (w 2022 r. - 30,10 
zł). Nabędą prawo do zasiłku po 
spłacie zadłużenia. Jeżeli jednak  
nie uregulują zadłużenia w ciągu 6 
miesięcy od dnia powstania prawa 
do świadczenia, prawo to przedaw-
ni się. Przeszkodą w wypłacie zasił-
ku nie będzie natomiast zadłużenie 
wynoszące maksymalnie 1 proc. 
minimalnego wynagrodzenia.

Wyższy zasiłek za okres pobytu
 w szpitalu

Obecnie zasiłek chorobowy za 
okres pobytu w szpitalu wynosi co 
do zasady 70 proc. podstawy wy-
miaru zasiłku. Od nowego roku 
miesięczny zasiłek chorobowy bę-
dzie przysługiwał w wysokości 80%.

Ponowne ustalenie podstawy 
wymiaru zasiłku

Kolejna zmiana dotyczy ustala-
nia podstawy wymiaru zasiłku. Nie 
trzeba będzie ustalać jej na nowo, 
jeżeli między okresami pobierania 
zasiłków (bez względu na ich ro-
dzaj) nie było przerwy albo przerwa 
była krótsza niż miesiąc kalenda-

rzowy. Obecnie podstawę wymiaru 
oblicza się na nowo, jeżeli przerwa 
w pobieraniu zasiłków wynosi co 
najmniej 3 miesiące kalendarzowe. 

Prostsze zasady ustalania
 okresu zasiłkowego

Okres zasiłkowy wynosi standar-
dowo 182 dni i określa łączny czas, 
przez który można pobierać zasiłek 
chorobowy. Do tego samego okresu 
zasiłkowego wlicza się wszystkie 
nieprzerwane okresy niezdolności 
do pracy, nawet jeżeli są spowodo-
wane różnymi przyczynami. Obec-
nie, jeśli są przerwy w niezdolności 
do pracy, do okresu zasiłkowego 
wlicza się poprzednią niezdolność 
do pracy  o ile jest ona spowodowa-
na tą samą chorobą, a przerwa nie 
przekracza 60 dni.

Od nowego roku nie będzie mia-
ła znaczenia przyczyna niezdolno-
ści do pracy przed i po przerwie. 
Jednak do okresu zasiłkowego nie 
będą wliczane okresy niezdolności 
do pracy przypadające przed prze-
rwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po 
przerwie niezdolność do pracy wy-
stąpi w trakcie ciąży.

Krótszy okres zasiłku 
po ustaniu ubezpieczenia  

Według nowych przepisów za-
siłek chorobowy po ustaniu ubez-
pieczenia będzie można pobierać 

do 91 dni. Ta zasada nie będzie 
dotyczyła osób chorych na gruźli-
cę, niezdolnych do pracy w okre-
sie ciąży i niezdolnych do pracy 
wskutek poddania się niezbęd-
nym badaniom lekarskim przewi-
dzianym dla kandydatów na daw-
ców komórek, tkanek  i narządów 
oraz zabiegowi pobrania  komó-
rek, tkanek i narządów.

Osoba, która wykorzysta zasiłek 
chorobowy przez maksymalny 
okres a nadal będzie niezdolna do 
pracy, będzie mogła tak jak obec-
nie wystąpić o świadczenie reha-
bilitacyjne. Może je otrzymywać 
maksymalnie przez 12 miesięcy, 
jeśli rokuje odzyskanie zdolności 
do pracy po dalszym leczeniu lub 
rehabilitacji.

Macierzyński w razie 
śmierci pracodawcy

Prawo do zasiłku macierzyń-
skiego uzyskają od 2022 r. kobiety, 
które urodzą dziecko po ustaniu 
ubezpieczenia, jeśli ubezpiecze-
nie to ustanie z powodu śmierci 
pracodawcy. Dotychczas nie miały 
w takiej sytuacji prawa do zasił-
ku. Jeśli umowa o pracę wygaśnie 
z powodu śmierci pracodawcy, to 
do dnia porodu kobieta będzie 
otrzymywać zasiłek w wysokości 
zasiłku macierzyńskiego.

inf. ZUS

Zmiany w zasiłkach od 2022 r.
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40 lat od obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Złączył nas protest cz. II
Efektem obrad l KZD 

było przyjęcie ponad 70 
dokumentów, m.in.: po-
prawek do statutu „S", 
Deklaracji l KZD, uchwa-
ły w sprawie obrony sa-
morządu pracownicze-
go. Do najważniejszych 
należały: Uchwała Pro-
gramowa oraz „Posłanie 
do ludzi pracy Europy 
Wschodniej".

W Uchwale Progra-
mowej sformułowano 
nową definicję Związku 
jako ruchu społecznego, 
którego celem jest stop-
niowa zmiana systemu 
polityczno-ekonomicz-
nego państwa. Czytamy 
w niej m.in.: - Związek 
nasz wyrósł z buntu spo-
łeczeństwa polskiego 
doświadczonego w cią-
gu przeszło trzech dziesięcioleci 
łamaniem praw ludzkich i oby-
watelskich: z buntu przeciwko 
dyskryminacji światopoglądowej 
i wyzyskowi ekonomicznemu. 
Był protestem przeciwko istnie-
jącemu systemowi sprawowania 
władzy.(…) Złączył nas protest 
przeciwko niesprawiedliwości, 
nadużyciom władzy i zmonopo-
lizowaniu prawa do określenia 
i wyrażania dążeń całego naro-
du. Złączył nas protest przeciw-
ko traktowaniu obywatela przez 
państwo jako swojej własności, 
przeciwko pozbawianiu ludzi 
pracy prawdziwej reprezentacji 
w konfliktach z państwem (...). 
Złączyło nas odrzucenie kłam-
stwa w życiu publicznym, nie-
zgoda na marnotrawienie rezul-
tatów ciężkiej, cierpliwej pracy 
narodu.(...) U podstaw działania 
stać musi poszanowanie czło-
wieka. Państwo ma służyć czło-
wiekowi, a nie panować nad nim; 
organizacja państwowa ma słu-
żyć społeczeństwu i nie może być 
utożsamiona zjedna partią poli-
tyczną. Państwo musi być rzeczy-
wiście wspólnym dobrem całego 
narodu. Praca jest dla człowieka, 
o jej sensie stanowi zbliżenie jej 
do człowieka, do jego rzeczywi-
stych potrzeb. (...)

Zawarty w Uchwale Progra-
mowej Program Samorządnej 
Rzeczpospolitej przewidywał 
stworzenie Polski opartej na po-
szanowaniu praw jednostki, plu-
ralizmie i demokratycznych re-
gułach życia społecznego.

W „Posłaniu do ludzi pracy 
Europy Wschodniej" delegaci 
napisali m.in.: - Jako pierwszy, 

niezależny związek zawodo-
wy w naszej powojennej histo-
rii głęboko czujemy wspólnotę 
naszych losów. Zapewniamy, że 
wbrew kłamstwom szerzonym 
w waszych krajach, jesteśmy au-
tentyczną, 10-milionową orga-
nizacją pracowników, powołaną 
w wyniku robotniczych strajków. 
Naszym celem jest walka o po-
prawę bytu wszystkich ludzi pra-
cy. Popieramy tych z was, którzy 
zdecydował i się wejść na trudną 
drogę walki o wolny ruch związ-
kowy. Wierzymy, że już niedługo 
wasi i nasi przedstawiciele będą 
mogli się spotkać celem wymia-
ny związkowych doświadczeń.

Posłanie odbiło się szerokim 
echem na całym świecie, wywo-
łując ogromne oburzenie władz 
ZSRR i innych krajów bloku 
wschodniego, które dostrzegły 
w nim groźbę rozpadu systemu 
komunistycznego. W ZSRR posu-
nięto się nawet do organizowa-
nia „spontanicznych" wieców, na 
których potępiano autorów Po-
słania, a sowiecka „Prawda" okre-
śliła obrady I KZD mianem „anty-
socjalistycznej i antyradzieckiej 
orgii". Ale pomimo propagando-
wych przeinaczeń i ścisłej cen-
zury, prawdziwa treść Posłania 
dotarła do wielu ludzi w Europie 
Wschodniej, rozbudzając nadzie-
ję na nadejście lepszych czasów.

I KZD zakończył obrady 7 paź-
dziernika 1981 roku. Dwa miesią-
ce później komuniści wprowa-
dzili w Polsce stan wojenny, nie 
byli jednak w stanie zniszczyć 
„S" i zapobiec rozpadowi systemu 
komunistycznego.

opr. je-kl

Do trzech razy sztuka
spór zbiorowy

Nie jest to pierwszy spór zbio-
rowy w ARiMR. NSZZ „Solidar-
ność” po raz trzeci w historii 
wchodzi w spór zbiorowy z pra-
codawcą. 

Pierwszy spór zbiorowy rozpo-
czął się w 2015 r. Zakończono go 
porozumieniem, określającym 
podwyżkę minimalnych wyna-
grodzeń do 2600 zł brutto. Pod-
niesiono o 100 zł wynagrodzenia 
dla zarabiających w przedziale 
2600 do 4000 zł. Ustalono rów-
nież zapis o jawności środków 
na nagrody w oddziałach regio-
nalnych. Ustalono rozszerzenie 
rocznej oceny pod kątem awan-
sów i podwyżki wynagrodzeń 
pracownika. Deklarowano dalsze 
prace w zakresie podnoszenie 
dolnych widełek wynagrodzeń. 

Kolejny spór zbiorowy rozpo-
czął się 15 listopada 2017 r. Róż-
nił się on od tego z 2015 r. tym, że 
8 związków jednocześnie weszło 
w spór z pracodawcą. Osiągnię-
to kompromis, wprowadzając  
jedną tabelę wynagrodzeń, bez 
podziału na Centralę i Oddziały 
Regionalne. Nie wprowadzono 
jednak żądanych przez związki 
wysokości wynagrodzeń, jednak 
spora grupa pracowników uzy-
skała znaczący wzrost wynagro-
dzeń. Związki zawodowe zgodzi-
ły się na takie zapisy ze względu 
na deklaracje dalszej pracy nad 
podwyżką wynagrodzeń. Ważna 
była również perspektywa wzro-
stu wynagrodzeń w sferze budże-
towej w kolejnych latach. Dalsze 
prace nad polityką wynagrodzeń 
w ARiMR miały być prowadzone 
w ramach powołanego zespołu.

Obecny spór jest wynikiem 
niezrealizowania postulatów po-
przednich sporów. Od roku 2016 
nie rozpoczęto pracy nad ścieżką 
awansu. Nie zrobiono nic w kwe-
stii spłaszczenia wynagrodzeń. 
Powołany na mocy ostatniego po-
rozumienia zespół przestał pra-
cować ponad rok temu. Wszystko 
to doprowadziło do sformułowa-
nia 11 postulatów, które są pod-
noszone w obecnym sporze. 

Robert Gibała
przewodniczący „S” ARiMR

Od 9 marca 2021 r. NSZZ „So-
lidarność” Pracowników Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa jest w sporze zbioro-
wym z pracodawcą. 

Nasz związek żąda:
1. Podwyżki wynagrodzeń w wy-
sokości 1500 zł brutto wynagro-
dzenia zasadniczego dla wszyst-
kich pracowników ARiMR.
2. Wprowadzenie premii regu-
laminowej w wysokości 1500 zł 
brutto na kwartał, uzależnionej 
proporcjonalnie od frekwencji.
3. Wypłata nagród kwartalnych 
w roku 2021 zgodnie z obowią-
zującym w ARiMR regulaminem.
4. Wprowadzenie dodatku funk-
cyjnego dla pracowników, którzy 
w zakresie czynności mają do-
datkowe zadania związane z: ob-
sługą informatyczną, kancelarią, 
archiwum oraz opieką nad nowy-
mi pracownikami lub przypisane 
zadania innego wydziału. Wyso-
kość dodatku uzależniona byłaby 
od wielkości biura, w przedziale 
od 500 - 1000 zł brutto.
5. Wprowadzenie dodatku za pra-
cę w terenie.
6. Zminimalizowanie różnic 
w wynagrodzeniach na tych sa-
mych stanowiskach pracy.
7. Wprowadzenie do regulami-
nu wynagradzania zapisu o obo-
wiązku informowania przez 
dyrektorów departamentów 
centrali i dyrektorów oddziałów 
regionalnych o wielkości środ-
ków przeznaczonych na nagrody 
w danym kwartale oraz o śred-
niej stawce na pracownika.
8. Wprowadzenie do regulaminu 
wynagradzania ścieżki awansu 
zawodowego.
9. Wprowadzenie katalogu dzia-
łalności, na wykonywanie której 
jest wymagana zgoda na dodat-
kowe zatrudnienie.
10. Wprowadzenie zmian w Za-
rządzeniu w sprawie polityki 
antymobbingowej polegających 
na rozszerzeniu składu komisji 
mobbingowych o reprezentan-
tów związków zawodowych, oso-
bę wskazaną przez poszkodowa-
nego oraz psychologa. Zgodnie 
z propozycją naszego związku 
z 28.05.2020 r.
11. Wprowadzenie ruchomego 
czasu pracy.
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Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” podjęła decyzję o skie-
rowaniu do Trybunału Konsty-
tucyjnego wniosku o zbadanie 
zgodności z konstytucją ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym Po-
licji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, 
SG, SM, SOP, PSP, SC-S i SW. 

Główne zarzuty dotyczą m.in. 
niezaliczenia do okresów służby 
i pracy, które - w uproszczeniu 
- nie były wliczane do wysługi 
emerytalnej, a które były zbliżone 
do służby policji. Zdaniem człon-
ków KK ustawa narusza konsty-

Do TK zaopatrzenie emerytalne służb
tucyjną zasadę równego trakto-
wania i niedyskryminacji wobec 
osób znajdujących się w sytuacji 
relewantnej (chodzi o jednakowe 
warunki pracy i służby) i powin-
ny one być traktowane tak samo. 
Ponadto naruszona została zasa-
da tzw. obywatelskiego prawa do 
zabezpieczenia emerytalnego, 
który pośrednio wynika z zasady 
równego traktowania.

Wniosek został złożony z ini-
cjatywy Krajowego Sekretariat 
Służb Publicznych NSZZ „Soli-
darność”.                                          KK

Prezydent RP Andrzej Duda 
podpisał ustawę z 14 paździer-
nika 2021 r. o zmianie ustawy 
o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta oraz w niektóre 
inne dni.

Celem nowelizującej ustawy 
jest wyeliminowanie nieprawi-
dłowego stosowania wyłączeń 
pozwalających na prowadzenie 
handlu i wykonywanie czynno-
ści związanych z handlem w nie-
dzielę i święta. 

Ustawa wprowadza zmiany, 
które przewidują: 

– zmodyfikowanie zakresu 
wyłączeń spod zakazu handlu; 
uwarunkowanie wyłączenia pla-
cówek pocztowych spod zakazu 
handlu od pocztowego charak-
teru przeważającej działalności 
placówki; usunięcie, z wykazu 
wyłączeń, handlu w centrach 
pierwszej sprzedaży ryb oraz za-
wężenie możliwości handlu ry-
bami do sprzedaży ryb w gospo-
darstwach rybackich, ze statku 
rybackiego i w placówkach han-
dlowych, zajmujących się tylko 
i wyłącznie odbiorem produktów 
rybnych oraz

– poszerzenie wyłączeń o han-
del w placówkach handlowych 
prowadzących handel materiała-
mi eksploatacyjnymi do maszyn 
rolniczych, materiałami używa-
nymi w trakcie bieżącej pracy ma-
szyn rolniczych lub narzędziami 
do wymiany części zamiennych 

11 października 2021 r. weszły 
w życie nowe przepisy, które do-
stosowują działalność Kasy Za-
pomogowo-Pożyczkowej do zno-
welizowanej ustawy o związkach 
zawodowych. Zgodnie z ustawą 
do Kasy zapomogowo-pożyczko-
wej  w przedsiębiorstwach będą 
mogli przystępować  nie tylko 
pracownicy, lecz także np. zle-
ceniobiorcy i samozatrudnieni. 
Będzie to możliwe w przypadku 
zgłoszenia deklaracji chęci przy-
stąpienia co najmniej 10 osób.

Zgodnie z ustawą, że celem 
działania kas jest udzielanie po-
mocy materialnej w formie nie-
oprocentowanych pożyczek oraz,  
w miarę posiadanych środków,  
także zapomóg. Osoba chętna 
zostanie przyjęta w poczet człon-
ków KZP na podstawie złożonej 
deklaracji i będzie zobowiązana 
do wpłacenia wpisowego oraz 
miesięcznych wkładów człon-
kowskich (lub wyrazić zgodę na 
ich potrącenie z pensji) oraz  do 

wskazania co najmniej jedną 
osobę uprawnioną do otrzyma-
nia zgromadzanych w ten sposób 
środków (w razie śmierci zatrud-
nionego).

W ustawie określono zasady 
kontroli nad kasami zapomogo-
wo-pożyczkowymi u pracodawcy, 
u którego nie działają związki za-
wodowe. Zasadą jest, że kontrolę 
nad kasami sprawuje działająca 
u pracodawcy zakładowa orga-
nizacja związkowa. W sytuacji 
gdy taka organizacja nie działa, 
kontrolę nad kasami sprawować 
będzie rada pracowników, a w ra-
zie jej braku - reprezentacja osób 
wykonujących pracę zarobkową 
wyłoniona w trybie przyjętym 
u danego pracodawcy.

Wejście w życie ustawy uchyla 
rozporządzenie Rady Ministrów 
z 19 grudnia 1992 r. (Dz.U. nr 100, 
poz. 502 ze zm.), określające do-
tychczasowe zasady funkcjono-
wania kas.

aw, KK

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

18 października 2021 r. pod-
czas obrad XXX Kongresu Krajo-
wego Sekretariatu Metalowców 
NSZZ Solidarność zostały wrę-
czone odznaczenia „Zasłużony 
dla Krajowego Sekretariatu Me-
talowców NSZZ Solidarność”. 

Wśród 30 wyróżnionych dzia-
łaczy byli z Regionu Rzeszow-

30 odznaczeń na 30 rocznicę

skiego: Roman Jakim, Marian 
Lassota i Marian Kokoszka. 

Jednym z gości Kongresu był 
Stanisław Szwed, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny i Poli-
tyki Społecznej, w przeszłości 
związany z Krajowym Sekreta-
riatem Metalowców.

red. 

w maszynach rolniczych;
– poszerzenie wyłączeń o han-

del w placówkach handlowych, 
w których jest prowadzony wy-
łącznie skup produktów pocho-
dzenia rolniczego;

– ustawowe określenie pojęcia 
„przeważająca działalność”, któ-
re to ma oznaczać rodzaj prze-
ważającej działalności wskazany 
we wniosku o wpis do krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli 
działalność ta jest wykonywa-
na w danej placówce handlowej 
i stanowi co najmniej 40 proc. 
miesięcznego przychodu ze 
sprzedaży detalicznej;

– umożliwienie korzystania 
przez przedsiębiorcę będącego 
osobą fizyczną (który prowadzi 
handel wyłącznie osobiście, we 
własnym imieniu i na własny 
rachunek) z nieodpłatnej pomo-
cy małżonka, dzieci własnych, 
dzieci małżonka, dzieci przyspo-
sobionych, rodziców, macochy, 
ojczyma, rodzeństwa, wnuków 
i dziadków. Osoby te nie mogą 
być pracownikami lub zatrud-
nionymi w placówce handlowej 
u przedsiębiorcy, który korzysta 
z ich nieodpłatnej pomocy;

– nałożenie obowiązku, na pla-
cówki handlowe korzystające 
z określonych rodzajów wyłą-
czeń spod zakazu handlu, prowa-
dzenia ewidencji miesięcznego 
przychodu ze sprzedaży. W toku 

Uszczelniony handel niedzielny

postępowania kontrolnego in-
spektor pracy ma prawo do żąda-
nia od przedsiębiorcy przedłoże-
nia ww. ewidencji;

– wprowadzenie sankcji za brak 
prowadzenia ewidencji mie-

sięcznego przychodu placówki, 
jak również za prowadzenie tejże 
ewidencji w sposób niezgodny 
z przepisami.

Ustawa wejdzie w życie praw-
dopodobnie w lutym 2022 r.    KK

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” przyjęła stanowisko, 
w którym żąda natychmiastowej 
realizacji porozumienia, zawar-
tego 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy 
Krajową Sekcją Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”,  
a Rządem RP.

Realizacja powyższego poro-
zumienia, dotyczącego przede 
wszystkim zmian w systemie 
wynagradzania nauczycieli, jest 
elementarną powinnością rządu, 
dlatego stanowisko zostało skie-
rowane do Premiera RP, Ministra 

KK żąda realizacji umów z Oświatą
Edukacji i Nauki oraz Prezesa 
PiS.

Przewodniczący NSZZ „Soli-
darność” zwrócił się również 
o pomoc do Prezydenta RP jako 
patrona dialogu społecznego, 
aby włączył się w mediacje po-
między oświatową „Solidarno-
ścią” a Premierem. - Tu chodzi 
przede wszystkim o wiarygodność 
polskich władz i wiarygodność 
Zjednoczonej Prawicy, której rzą-
dy tym się charakteryzowały przez 
ostatnie lata - zakończył list Piotr 
Duda. 

red.



VIII INFOSERWIS NR 10/2021

Podkarpackie, to świat łączący w sobie dzikość i harmonię, to świat 

ekscytujących wrażeń, a zarazem doskonałe miejsce do wyciszenia. 

Najbardziej rozpoznawalną częścią regionu są Bieszczady. Owiane legen-

dami od lat przyciągają turystów z całej Polski. Ci, którzy szukają ciszy 

i spokoju, coraz częściej wybierają także zachwycające krajobrazy Beskidu 

Niskiego i Roztocza Wschodniego. 

Podkarpackie - przyjedź i przekonaj się sam.

Podkarpackie - odkryj naturę przygody

podkarpackie.eu


