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Pracownicy ARiMR bez 6% 
dodatku motywacyjnego

14 września 2021 r. odbyło się 
posiedzenie Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność” w Ropczycach połączone 
z obchodami święta Podwyższe-
nia Krzyża Świętego.

W posiedzeniu uczestniczyli 
zaproszeni przewodniczący or-
ganizacji zakładowych „Solidar-
ności ” z terenu powiatu ropczyc-
ko-sędziszowskiego: Zbigniew 
Góra z Carrier Ropczyce; Zenon 
Chmura z Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Ropczy-
cach; Wioletta Walczyk-Weselak 
z Oświaty i Wychowania w Rop-
czycach; Aleksander Jaworek 
z Zakładu Cukrownia Ropczyce 
oraz goście: Witold Darłak – sta-
rosta ropczycko sędziszowski (na 
zdj.); Bernadeta Frysztak – wiece-
starosta (na zdj.); Andrzej Bącz-
kowski – członek zarządu powia-
tu; Stanisław Wójciak – prezes 
Fundacji “Solid”.

Członkowie ZR przyjęli spra-
wozdanie z działalności za okres 
od 1 kwietnia 2018 do 30 czerwca 
2021 r. i zdecydowali, że w związ-
ku z trudnym okresem pandemii, 
Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Rzeszowskiego nie zosta-
nie zwołane. Postanowili prze-
słać do delegatów sprawozdanie 
z działalności ZR, a dyskusje nad 
nim przeprowadzić korespon-
dencyjnie.

Informacje z prac Prezydium 
ZR tradycyjnie przestawił Ro-
man Jakim, przewodniczący ZR, 

NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa 
nie kryje zdumienia i rozczaro-
wania projektem ustawy, który 
przyznaje pracownikom sfery 
budżetowej specjalne dodatki 
motywacyjne w wysokości 6% 
planowanych na rok 2021 wyna-
grodzeń osobowych i uposażeń.

Jak tłumaczy Robert Gibała, 
przewodniczący KZ „S” w ARiMR, 
te specjalne dodatki mają cha-
rakter uznaniowy i są przyzna-
wane w szczególności za duże 
zaangażowanie w pracę, efektyw-
ną realizację zadań oraz wysoką 
jakość wykonywanej pracy. Nie-
stety projektowana zmiana nie 
obejmuje pracowników Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, co jest wielce krzyw-
dzące dla tych, którzy przez cały 

okres pandemii wykazali się 
szczególnie dużym zaangażowa-
niem w pracę. Przewodniczący 
zakładowej „S” dodaje, że nawet 
w najgorszym czasie pande-
mii, kiedy inne instytucje były 
zamknięte pracownicy Agen-
cji przyjmowali beneficjentów, 
a zadania realizowali efektywnie 
i terminowo.

- W poczuciu odpowiedzialności 
za Polską Wieś, pracownicy Agen-
cji realizowali także dodatkowe za-
dania związane z COVID-19, które 
były zauważone i docenione przez 
rolników – przekonuje Robert Gi-
bała i wylicza niektóre z nich:
- pomoc dla rolników szczególnie 
dotkniętych kryzysem COVID-19 
w zakresie bydła, owiec, kóz, świń, 
kur, gęsi, indyków, szklarni i tuneli 
foliowych;

cd. str. III

Posiedzenie ZR w Ropczycach

a uczestnicy posiedzenia uzu-
pełnili o informacje z organiza-
cji związkowych „Solidarności”: 
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 
w Rzeszowie i innych placówek 
służby zdrowia; PSP Kolbuszowa; 
ARiMR; Muzeum-Zamek w Łań-
cucie; Lear Mielec; Poltino Le-
żajsk, DPS Strzyżów; Podkarpac-
kiego Urzędu Wojewódzkiego.

Członek ZR Łukasz Rzepka 
przybliżył sytuację płacową pra-
cowników administracji rządo-
wej i wniósł o przyjęcie stanowi-
ska w tej sprawie (treść obok).

cd. str. II

Stanowisko Zarządu Regionu 
ws. wynagrodzeń pracowników administracji rządowej

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” popiera postulat 
organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” działających w podkar-
packich urzędach administracji rządowej o 12% wzrost wynagrodzeń 
pracowników w 2022 r.

Administracja publiczna jest jedną z najgorzej opłacanych grup za-
wodowych, co zostało spowodowane m.in. dziesięcioletnim zamroże-
niem wynagrodzeń. Pensje wielu pracowników kształtują się na pozio-
mie płacy  minimalnej lub ledwie ten poziom przekraczają, a brak ich 
automatycznej indeksacji prowadzi do powstawania coraz większych 
rozbieżności płacowych pomiędzy pracownikami sfery budżetowej i sek-
tora przemysłu. Przy jednoczesnym narastaniu  problemu spłaszczenia 
wynagrodzeń pracowników ww. urzędów powoduje to frustrację pra-
cowników, ich odejścia do sektora prywatnego oraz brak chętnych do 
takiej pracy, co w konsekwencji przekłada się na dodatkowe obciążenie 
już pracujących. W chwili obecnej brak jest uzasadnionych społecznie 
i ekonomicznie podstaw do dalszego utrzymywania tak niskich wyna-
grodzeń w terenowej administracji rządowej.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” domaga się za-
bezpieczenia w budżecie państwa na 2022 r. środków na  podwyżki dla 
wszystkich pracowników administracji rządowej o 12%.

Wnosi o ujednolicenie systemu wynagrodzeń w urzędach terenowej 
administracji rządowej na terenie całego  kraju, gdyż występujące dys-
proporcje na tych samych stanowiskach w poszczególnych wojewódz-
twach są co najmniej niezrozumiałe. Równocześnie wnioskuje o rozwa-
żenie  powiązania wzrostu wynagrodzeń w administracji rządowej ze 
wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” pragnie podkre-
ślić, że od efektywnej pracy urzędników administracji rządowej zależy 
skuteczna realizacja programów rządowych, dlatego też powinni być 
godnie wynagradzani.

W przerwie obrad Członkowie ZR
mogli  zapoznać się z tematyką 
wystaw i ekspozycji w PCEK, 

m.in.: o twórczości S. Lema

Obrady odbyły się w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej 
w Ropczycach, którego dyrektorem jest Agnieszka Ochał
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cd. ze str. I

- pomoc producentom świń, którym 
zagraża utrata płynności finanso-
wej w związku z ograniczeniami 
na rynku rolnym spowodowanymi 
epidemia COVID-19;
- pomoc na dofinansowanie kosz-
tów zakupu komputera stacjonar-
nego lub przenośnego wraz z nie-
zbędnym oprogramowaniem;
- pomoc posiadaczowi chryzantem 
w pełnej fazie dojrzałości przezna-
czonych do sprzedaży, któremu za-
graża utrata płynności finansowej 
w związku z ograniczeniami na 
rynku spowodowanymi epidemią 
COVID-19;
- pomoc finansowa dla pszczela-
rzy, prowadzącymi działalność 
nadzorowaną w zakresie utrzy-
mywania pszczół wpisanych do 
rejestru ustawy o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt;
- pomoc przy wypełnianiu wnio-
sków w szczycie trzeciej fali;
- zakładanie i potwierdzanie profili 
zaufanych;
- #SzczepimySięzKGW. 

R. Gibała zwraca również uwa-
gę na fakt, że wszystkie nowe 
działania są realizowane w biu-
rach powiatowych, w których 
wynagrodzenia są najniższe. 
W większości zbliżone są do mi-
nimalnego wynagrodzenia za 
pracę. Podkreśla jeszcze jeden 
bardzo ważny aspekt, miano-
wicie przekazanie do biur po-
wiatowych działań premiowych 
i inwestycyjnych bez żadnych do-
datkowych etatów spowodowało 

39 Pielgrzymka Ludzi Pracy 
na Jasna Górę pod hasłem „To-
bie Matko zawierzamy Ojczyznę 
i ludzi pracy” odbyła się 18-19 
września 2021 r. 

Przed Mszą św. na Szczycie 
odczytane zostały listy od Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy i Pre-
miera Mateusza Morawieckie-
go. Przewodniczący KK „S” Piotr 
Duda w swym przemówieniu do 
pielgrzymów przypomniał słowa 
bł. Stefana kardynała Wyszyń-
skiego: Kiedy przyjdą zniszczyć 
ten naród to zaczną od Kościoła, bo 
Kościół jest siłą tego narodu. 

Eucharystii przewodniczył 
Krajowy Duszpasterz Ludzi 
Pracy arcybiskup Józef Kup-
ny z Wrocławia. Homilię wy-
głosił metropolita krakowski  
abp Marek Jędraszewski, pod-
kreślając, że gdy kard. Wyszyński 
został Prymasem Polski wziął 
na swoje ramiona konfrontację 
z systemem, którego istotą była  

nienawiść, podział i walka.
Pielgrzymce towarzyszyła wy-

stawa o patronie NSZZ „Soli-
darność” bł. Jerzy Popiełuszce 
przygotowana przez Komisję 
Krajową. Prezentowała fotografie 
przypominające posługę kapłana 
i męczennika, który od sierpnia 
1980 r. był związany ze środo-
wiskiem robotniczym, najpierw 
w Hucie Warszawa, a później 
z całym solidarnościowym ru-
chem związkowym. Obecne re-
likwie błogosławionego, obraz 
Matki Bożej Robotników i mała 
replika nowohuckiego krzyża pe-
regrynują po Polsce.

Pandemia nie odpuszcza, jed-
nak ponad 420 związkowców 
wraz z rodzinami reprezentowa-
ło Region Rzeszowski w uroczy-
stościach w Częstochowie. Byli to 
przedstawiciele zakładów z Rze-
szowa, Mielca, Łańcuta, Leżajska, 
Nowej Sarzyny, Strzyżowa oraz 
Sędziszowa Młp.                           red.

Ludzie pracy na Jasnej Górze

W drodze na mszę św. na Szczycie

Pracownicy ARiMR bez...
większe obciążenie pracą pra-
cowników ARiMR bez żadnego 
wzrostu wynagrodzenia. 

W związku z powyższym „So-
lidarność” Pracowników ARiMR 
w stanowisku przyjętym 27 
września 2021 r. zwraca się do 
parlamentarzystów o dokonanie 
zmian podczas procedowania 
ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2021 w taki 
sposób, aby utworzenie dodatko-
wego funduszu motywacyjnego 
w wysokości 6 % objęło również 
Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Jedno-
cześnie wnosi o zmianę ustawy 
o zmianie ustawy budżetowej 
na rok 2021 w zakresie środków 
na wynagrodzenia i pochodne 
z przeznaczeniem na dodatko-
wy fundusz motywacyjny w wy-
sokości 6% planowanych na rok 
2021 wynagrodzeń osobowych 
w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 

Czy parlamentarzyści usto-
sunkowują się do argumentów 
przedstawionych przez „Solidar-
ność”, zobaczymy niebawem.

* * *
Od 9 marca 2021 r. NSZZ „So-

lidarność” Pracowników ARiMR 
jest w sporze zbiorowym z pra-
codawcą, który jest wynikiem 
niezrealizowania postulatów po-
przednich sporów, dotyczących 
postulatów płacowych, ścieżek 
awansu oraz systemu premiowa-
nia. Więcej o tym w następnym 
wydaniu.

red.

Po zakończeniu obrad ZR uczestnicy udali się do Witkowic, miej-
scowości leżącej na pograniczu Ropczyc i Sędziszowa Młp., gdzie stoi 
Krzyż milenijny, przed którym odprawiona została msza św. polowa 
w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

red.

Posiedzenie ZR w Ropczycach

W drodze na pielgrzymkę udało się również odwiedzić Wadowice
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Po prawie dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią, 21-23 
września 2021 r. w Jarnołtów-
ku odbyło się posiedzenie Rady 
Krajowego Sekretariatu i Sekcji  
Przemysłu Chemicznego NSZZ 
„Solidarność” . 

Podczas dwudniowych obrad 
działacze związkowi omawiali 

sytuację zakładów branży che-
micznej, której nie omijają kło-
poty „pandemiczne”. 

W obradach udział wziął 
Skarbnik Zarządu Regionu, a za-
razem Przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” Ciech Sarzyna – 
Marek Hojło.

red.

Organizacje Zakładowe NSZZ 
„Solidarność” Instytucji Kultury 
Województwa Podkarpackiego 
wypracowały wspólne stanowi-
sko w sprawie propozycji wzro-
stu wynagrodzeń od dnia 1 lipca 
2021 r. przedstawionych przez 
Organizatora Podkarpackich In-
stytucji Kultury.

- Przyjęliśmy do wiadomości 
przedstawione nam propozycje 
wzrostu wynagrodzeń i wnieśli-
śmy o jak najszybszą ich realizacje. 
Jednakże stoimy ma stanowsiku, 
iż kwoty dotacji przekazane In-
stytucjom Kultury Województwa 
Podkarpackiego są niewystar-
czające i  nie spełniają oczekiwań 
pracowników. Wynagrodzenia za-
trudnionych w tych instytucjach 
znacznie odbiegają od średniej 
krajowej, w sytuacji, gdy koszty 

utrzymania gwałtownie rosną, nie 
gwarantują godnego poziomu ży-
cia pracownikom. Pomimo realiza-
cji planowanego procesu wzrostu 
wynagrodzeń pracownicy Insty-
tucji Kultury, spełniający wysokie 
wymagania kwalifikacyjne nadal 
pozostają najniżej wynagradzaną 
grupą.

Dlatego wezwaliśmy Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego 
jako Organizatora Podkarpackich 
Instytucji Kultury oraz Dyrektorów 
podległych jednostek do podjęcia 
działań na rzecz poprawy sytuacji 
płacowej pracowników poprzez 
zwiększenie ich finansowania i ra-
cjonalne wykorzystanie środków 
własnych - poinformowała Boże-
na Lauzer, przewodnicząca KZ 
"S" Muzeum Zamek w Łańcucie.

red.

Pracownicy instytucji 
kultury o podwyżkach

Obrady „S” chemików

Rada Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
podjęła uchwałę o powołaniu 
Sztabu Protestacyjnego. Decyzja 
ta jest pokłosiem  niezrealizo-
wania porozumienia zawartego 
pomiędzy NSZZ „Solidarność” 
a Rządem RP  7 kwietnia 2019 r., 
a w szczególności braku powią-
zania wynagrodzenia nauczycieli 
z przeciętnym wynagrodzeniem 
w gospodarce narodowej.

Oświatowa „S” odrzuciła pro-
jekt zmian, dotyczący statusu 
zawodowego nauczyciela przed-
stawiony 21 września 2021 r. 
przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki. Negatywnie zaopinio-
wała również propozycję tzw. 

odbiurokratyzowania pracy na-
uczyciela, uproszczenia awansu 
zawodowego nauczycieli oraz nie 
wyraziła zgody na finansowanie 
podwyżek płac kosztem obni-
żenia świadczeń socjalnych, na 
zmniejszenie wymiaru urlopu 
i zmuszania nauczycieli do pra-
cy w czasie, gdy nie ma zajęć dla 
uczniów w szkole.

O agrumentach powyższych 
decyzji można przeczytać na 
stronie internetowej Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Rzeszowie pod 
adresem: 
oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl

red.

Oświata będzie protestować

9 września 2021 r. członkowie NSZZ „Solidarność” organizacji za-
kładowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego pełnili straż przy 
grobie bł. Jerzego Popiełuszki w składzie: Józef Saj, Adam Stynczyłów, 
Mariusz Draus,  Mariusz Siewierski, Stanisław Wójciak.

Ropczycko-sędziszowska “S” u grobu Patrona

Mamy rekord oddanej krwi
W ramach akcji charytatywnej 

„Sierpień Miesiącem Honorowe-
go Krwiodawstwa NSZZ Solidar-
ność” w 2021 roku 1163 dawców 
i związkowców oddało aż 523 li-
try krwi.

Region Rzeszowski NSZZ „Soli-
darność” nieprzerwanie od 2006 
r., w dowód pamięci i szacunku 
dla Ojca Świętego Jana Pawła II, 
organizuje w sierpniu akcję ho-
norowego krwiodawstwa, która 
z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem.

Na apel rzeszowskiej „Solidar-
ności” co roku odpowiadają nasi 
członkowie i sympatycy związku 
oraz krwiodawcy i mieszkańcy 
powiatów naszego regionu.

Pomimo trudnego czasu pande-
mii w 2021 roku osiągnęliśmy re-
kord oddanej krwi. Szczegółowe 
podsumowanie akcji przedstawia 
się tak: RCKiK w Rzeszów – 527 
osób; Terenowy Oddział Mielec 
– 81 osób; Terenowy Oddział Le-
żajsk – 307 osób; Strzyżów – 23 
osoby; Harta – 52 osoby; Czudec 
– 33 osoby; Kolbuszowa – 40 osób; 
pozostałe ekipy – 100 osób. 

Region Rzeszowski NSZZ „So-
lidarność” organizuje akcję 
dzięki współpracy z Regional-

nym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 
oraz z firmami: Zarząd Trans-
portu Miejskiego w Rzeszo-
wie, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Rzeszowie, 
Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Samochodowej w Rzeszowie 
i Leżajsku, Miejska Komunika-
cja Samochodowa w Mielcu oraz 
Marcel. Dzięki ich uprzejmości 
mamy możliwość promowania 
akcji w środkach transportu pu-
blicznego, docierając do znacz-
nie większej ilości mieszkańców.

W tym roku, dzięki współpracy 
z OSP Czudec i OSP Harta, Fun-
dacją na Rzecz Kultury Fizycznej 
i Sportu w Kolbuszowej i Domem 
Kultury „Sokół” w Strzyżowie oraz 
wolontariuszką Joanną Procak 
dodatkowo zapraszaliśmy na ak-
cję oddawania krwi w krwiobu-
sach RCKiK.

W imieniu potrzebujących, 
bardzo dziękujemy Krwiodaw-
com. Wszyscy, którzy włączają 
się w akcję NSZZ „Solidarność” 
budują wspaniały pomnik na-
szego rodaka Jana Pawła II, wy-
pełniając Jego testament zawarty 
w słowach: „Człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, lecz przez 
to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi”.

red.
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Międzynarodowy Salon Prze-
mysłu Obronnego w Kielcach 
od 29 lat, we wrześniu, staje się 
miejscem prezentacji najwięk-
szych dokonań światowego prze-
mysłu zbrojeniowego.

MSPO to nie tylko komplek-
sowa prezentacja sprzętu woj-
skowego, ale także biznesowe 
spotkania i umowy zawierane 
pomiędzy globalnymi producen-
tami sektora obronnego.

Trzecia wystawa Europy, po tar-
gach w Paryżu i Londynie, odby-
ła się 7-10 września 2021 roku. 
Zwiedzili ją m.in. członkowie 

Salon Przemysłu Obronnego

Członkowie Sekretariatu Metalowców: (od lewej) Paweł Szpunar, 
przewodniczący „S” Zelemer; Roman Jakim, przewodniczący „S” WSK

PZL-Rzeszów; Bogdan Szozda, przewodniczący Sekretariatu Metalowców

Sekretariatu Metalowców NSZZ 
„Solidarność”, którzy 8 września 
obradowali w Kielcach.

Na stoiskach polskich i świa-
towych liderów branży obronnej 
działacze związkowi podziwiali 
śmigłowce, sprzęt pancerny i ra-
kietowy, materiały wybuchowe, 
sprzęt i materiały wojsk che-
micznych. Firmy prezentowały 
także uzbrojenie i sprzęt lotniczy 
oraz sprzęt obrony powietrznej, 
a także niezbędne uzbrojenie 
jednostek marynarek wojen-
nych.

red.

26. Pielgrzymka Pracowników 
Zakładów Zbrojeniowych i Lot-
niczych do Sanktuarium Matki 
Bożej Ostrobramskiej w Skar-
żysku-Kamiennej odbyła się 25 
września 2021 r.

Przed kaplicą ostrobramską 
ustawiło się blisko 40 pocztów 
sztandarowych NSZZ „Solidar-
ność”, był oddział Wojska Pol-
skiego i wojskowa orkiestra oraz 
liczni pielgrzymi, a wśród nich 
ponad 400 pracowników branży 

zbrojeniowej i lotniczej. W pro-
cesji do kościoła związkowcy 
nieśli obraz i relikwie bł. Jerzego 
Popiełuszki. Nabożeństwo cele-
brował biskup kielecki Marian 
Florczyk.

Pielgrzymka pracowników 
zakładów zbrojeniowych i lot-
niczych odbywa się rokrocznie 
w weekend poprzedzający wspo-
mnienie św. Michała Archanioła, 
patrona branży zbrojeniowej.

red.

W imieniu Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność” 
kwiaty pod tablicą smoleńską złożył przewodniczący Roman Jakim

U Pani Ostrobramskiej

Gala z okazji 20–lecia IPN

Uroczysta gala z okazji dwu-
dziestolecia działalności Insty-
tutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Rzeszowie rozpoczęła się ogól-
nopolską konferencją naukową 
Arystokracja i ziemiaństwo wobec 

odzyskania niepodległości i budo-
wy zrębów II Rzeczypospolitej (do 
1921 r.) w Muzeum-Zamku Łań-
cucie. Wyświetlony został także 
film, ukazujący w telegraficz-
nym skrócie 20 lat działalności  

Oddziału IPN, podczas której 
trwale wpisał się w sferę nauki, 
edukacji i kształtowania świado-
mości historycznej Polaków.

Jubileusz był okazją do uho-
norowania trudu oraz sukcesów 
pracowników, a także osób i in-
stytucji, które przez ten czas ak-
tywnie współpracowały i wspie-
rały IPN w jego pracy ustawowej. 
Tymże instytucjom wręczono 
statuetki „Veritas et Memoria” 
czyli Prawda i Pamięć, a wśród 
których był NSZZ „Solidarność”.

red.

Instytut Pamięci Narodo-
wej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
został powołany na mocy usta-
wy z dnia 18 grudnia 1998 r.  
8 czerwca 2000 r. Sejm wybrał 
prof. Leona Kieresa na stano-
wisko pierwszego Prezesa IPN. 
Końcem ubiegłego roku minęło 
20 lat od rozpoczęcia działalno-
ści Instytutu. Niestety, ówczesna 
sytuacja epidemiologiczna nie 
pozwoliła na organizację zapla-
nowanych obchodów dwudzie-
stolecia.

Bogumiła Stec-Świderska podziękowała za 20-letnią współpracę, 
przekazując wykonany na tę okoliczność plakat na płótnie

Przewodniczący Roman Jakim w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność” odebrał statuetkę z rąk prof. dr hab. Jana Drausa, 

członka Kolegium IPN i dra Dariusza Iwaneczko, dyretora Odziału IPN
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we wtorki godz. 19.15 
i w piątki godz. 21.30 

związkowe audycje
Zorganizowani 

mają lepiej 

Prawnik
informuje

 Świadczenie pracy, rozumia-
nej jako wykonywanie określo-
nych czynności podejmowanych 
w celu uzyskania danego efektu, 
może być realizowane w ramach 
różnych podstaw prawnych. Do 
najpopularniejszych należy bez 
wątpienia stosunek pracy, ale 
w polskich realiach dużą rolę 
odgrywają też stosunki cywilno-
prawne – w szczególności stosu-
nek zlecenia i dzieła.

W pierwszym rzędzie należy 
podkreślić, że każda z form za-
trudnienia charakteryzuje się 
określonymi cechami, których 
spełnienie przesądza, że w da-
nej (konkretnej) relacji między 
zatrudnionym a zatrudniającym 
powinien znaleźć zastosowanie 
konkretny rodzaj umowy. Przy-
kładowo podporządkowanie (wy-
rażające się m.in. możliwością 
wydawania wiążących poleceń co 
do sposobu wykonywania pracy 
czy czynności, które należy wy-
konywać), dobrowolność, wymóg 
osobistego świadczenia pracy, 
ryzyko po stronie podmiotu za-
trudniającego (np. ekonomiczne, 
przejawiające się w tym, że nawet 

w razie braku zakładanego efek-
tu ekonomicznego istnieje obo-
wiązek wypłaty wynagrodzenia 
osobie pracującej) czy obligato-
ryjność wypłaty wynagrodzenia 
świadczą o tym, że mamy do czy-
nienia ze stosunkiem pracy.

Podobnie swoiste cechy ma za-
trudnienie cywilnoprawne. Jed-
ną z istotniejszych jest przy tym 
równorzędność stron, z czego 
wynika brak podporządkowa-
nia i brak kierownictwa (skoro 
obie strony są formalnie równe, 
to żadna nie może drugiej wy-
dawać poleceń). W tym wypadku 
warto jeszcze zwrócić uwagę na 
fakt, że w ramach zatrudnienia 
cywilnoprawnego można doko-
nać dalszego rozróżnienia na po-
szczególne typy umów. W prakty-
ce najważniejszą rolę odgrywają 
umowy-zlecenia, o których mowa 
w art. 734 i następnych Kodek-
su cywilnego. Doprecyzowując, 
najczęściej stosuje się umowy 
o świadczenie usług, do których 
to umów stosuje się przepisy 
o zleceniu – art. 750 Kodeksu cy-
wilnego (formalnie rzecz biorąc, 
zlecenie polega na wykonywaniu 

czynności prawnych dla dające-
go zlecenie, czyli np. podpisywa-
nie umów), podczas gdy wykony-
wanie czynności faktycznych (np. 
związanych z usługami budowal-
nymi) jest przedmiotem właśnie 
umów o świadczenie usług. Ze 
względu na powszechny sposób 
nazewnictwa w dalszej części 
używane będą sformułowania 
„umowa zlecenia” czy „zlecenie”, 
jednak będą się one odnosiły tak-
że do świadczenia usług.

Obok umowy-zlecenia funk-
cjonuje także umowa o dzieło 
(art. 627 i następne Kodeksu cy-
wilnego). Najważniejszą różnicą 
pomiędzy zleceniem a dziełem 
jest fakt, że w pierwszym przy-
padku strony umawiają się na 
uzyskanie konkretnego rezulta-
tu (np. namalowanego obrazu), 
podczas gdy w drugim przypad-

Umowa-zlecenie i umowa o dzieło – co powinniśmy o niej wiedzieć?
ku przedmiotem umowy jest to, 
że zleceniobiorca będzie w spo-
sób staranny wykonywał zlecone 
czynności (które oczywiście w za-
łożeniu powinny doprowadzić do 
uzyskania określonego efektu, 
ale ten element nie jest przed-
miotem umowy). Warto zresztą 
zauważyć, że umowa o pracę tak-
że jest umową starannego działa-
nia (a nie rezultatu) – pracownik 
zobowiązuje się do wykonywa-
nia pracy określonego rodzaju 
na rzecz pracodawcy (art. 22 § 1 
Kodeksu pracy), a nie uzyskania 
określonego celu. Z tego powodu 
w praktyce najczęściej umowa 
o pracę jest zastępowana właśnie 
zleceniem.

dr Jakub Szmit
starszy specjalista w Zespole Praw-

nym KK NSZZ „Solidarność”

Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny?
W pewnym aspekcie tak. 

Zgodnie z przepisem art. 63 
ust. 1 Karty Nauczyciela (KN) 
„Nauczyciel, podczas lub 
w związku z pełnieniem obo-
wiązków służbowych, korzy-
sta z ochrony przewidzianej 
dla funkcjonariuszy publicz-
nych na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 
oraz z 2021 r. poz. 1023).” Nie 
oznacza to, że mogą jak „dro-
gówka” wystawiać mandaty, 
a z gwizdka powinni korzystać 
jedynie podczas zajęć z wy-
chowania fizycznego. 

Zakres ochrony

Zakres ochrony nauczycie-
la, jako funkcjonariusza pu-
blicznego określają przepisy  
art. 222 kodeksu karnego (kk) 
– dot. naruszenia nietykalno-
ści cielesnej, art. 223 kk – dot. 
czynnej napaści, art. 224 § 2 
kk – dot. wywierania wpływu 
na czynności urzędowe i art. 
226 kk – dot. znieważenia.  

Oznacza to zaostrzenie kar 
wobec sprawców dopuszcza-
jących się wobec nauczycieli 
określonych czynów zabronio-
nych. W odniesieniu do ostat-
niego przypadku Sąd Najwyższy 
w uchwale składu 7 sędziów z 20 
czerwca 2012 r., sygn. akt: I KZP 
8/2012 wyjaśnił, że „Przedmio-
tem ochrony normy art. 226 § 1 
k.k. jest z jednej strony prawi-
dłowe funkcjonowanie instytucji 
państwowych i samorządowych, 
czy szerzej autorytet państwa, 
z drugiej godność funkcjona-
riusza publicznego lub osoby 
przybranej mu do pomocy, przy 
czym autorytet danej instytucji 
ma znaczenie pierwszoplano-
we. Prawidłowe funkcjonowanie 
instytucji chronione jest przez 
zapewnienie poszanowania dla 
funkcjonariuszy podczas wyko-
nywania ich obowiązków służ-
bowych. Ze względu na rodzaj 
wykonywanych czynności funk-
cjonariusze publiczni powinni 
mieć zapewnioną wzmożoną 
ochronę, także w odniesieniu 
do ich godności. Wykonywanie 
ich funkcji wiąże się bowiem 

z uczestnictwem w sytuacjach 
konfliktowych, w których szcze-
gólnie narażeni są na agresję lub 
naruszenie dóbr osobistych.”

Skoro dotknęliśmy „dóbr oso-
bistych” warto wspomnieć rów-
nież, że na podstawie art. 24 i art. 
448 kodeksu cywilnego (kc), oso-
ba, której dobro osobiste zostało 
naruszone może żądać zadość-
uczynienia za doznaną krzywdę.

Końcowo warto wreszcie wska-
zać również na przepis art. 212 
kk dotyczący zniesławienia, a pe-
nalizujący pomawianie innej 
osoby o takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą poniżyć 
ją w opinii publicznej lub nara-
zić na utratę zaufania potrzeb-
nego dla danego stanowiska, za-
wodu lub rodzaju działalności.

Tryb dochodzenia ochrony

Dla czynów zabronionych 
w związku z przepisem art. 63 
KN, czyli naruszenia nietykal-
ności cielesnej, czynnej napaści, 
wywierania wpływu na czyn-
ności urzędowe i znieważenia, 
przepis art. 63 ust. 2 KN określa, 

że „Organ prowadzący szkołę 
i dyrektor szkoły są obowiązani 
z urzędu występować w obro-
nie nauczyciela, gdy ustalone 
dla nauczyciela uprawnienia 
zostaną naruszone.” W prak-
tyce oznacza to konieczność 
zgłoszenia popełnienia czynu 
zabronionego do organu ści-
gania (policja lub prokuratu-
ra) – jeśli zachodzi uzasadnio-
ne podejrzenie popełnienia  
przestępstwa.

Dla realizacji roszczeń cy-
wilnych wynikających z naru-
szenia dóbr osobistych prze-
widziane jest postępowanie 
sądowe inicjowane powódz-
twem o ochronę dóbr osobi-
stych i/lub zadośćuczynienie.

Sprawa o zniesławienie to-
czy się w ramach postępowa-
nia karnego, jednak ściganie 
tego przestępstwa odbywa się 
z oskarżenia prywatnego, tzn. 
że co do zasady pokrzywdzony 
(oskarżyciel) musi wnieść do  
sądu prywatny akt oskarżenia.

Rafał Rzepecki
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40 rocznica ogólnopolskiego strajku drukarzy

Dni bez prasy cz. II
Histeryczna reakcja władz PRL

Zapowiedź przeprowadze-
nia przez „Solidarność” strajku 
prasowego bardzo zaniepokoiła 
władze PRL, w tym lokalne. Przy 
Komitecie Wojewódzkim PZPR 
w Rzeszowie powołano specjal-
ną grupę operacyjną, kierowa-
ną przez pułkownika SB Broni-
sława Galanta, której zadaniem 
miało być zapewnienie zastęp-
czego druku prasy partyjnej, jak 
również jej kolportażu (innej 
prasy w tamtych czasach nie 
było). Znaleźli się w niej m.in.: 
sekretarz KW PZPR ds. propa-
gandy, kierownicy zakładów gra-
ficznych i zakładów zajmujących 
się rozprowadzaniem prasy, naj-
bardziej gorliwi dziennikarze 
partyjni i oczywiście funkcjo-
nariusze SB. Obawiając się, że 
strajkujący członkowie „S” będą 
się starali utrudnić druk i kol-
portaż prasy, 18 sierpnia płk Ga-
lant zatwierdził (przygotowany 
przez ppłka Stanisława Mrozka) 
„Plan zabezpieczenia przewozu 
prasy do oddziałów i kiosków 
„Ruch” na terenie województwa 
rzeszowskiego i jej kolportażu” - 
przewidujący m.in. zabezpiecza-
nia przez jednostki MO z całego 
województwa wszystkich punk-
tów przejmowania i rozdziału 
prasy.

Co więcej, w obawie, by strajk 
prasy nie rozszerzył się na 
inne media, sześć dni później 
płk Galant zatwierdził kolejne 
dwa plany: „Operacyjnego i fi-
zycznego zabezpieczenia Ra-
diowego Ośrodka Nadawczego 
w Boguchwale”  i „Operacyjne-
go i fizycznego zabezpieczenia 
Rozgłośni Polskiego Radia i Te-
lewizji w Rzeszowie na wypadek 
poważnego zagrożenia”. Zakła-
dano w nich m.in., że w przypad-
ku ogłoszenia przez „S” strajku, 
strzegąca dotychczas te ośrodki 
„straż przemysłów zostanie roz-
brojona i odsunięta całkowicie 
od pilnowania”, a och ochronę 
„obejmą całkowicie żołnierze 
WP”.

Strajkujący i łamistrajki

Ponieważ komunistyczne me-
dia nie tylko nie wstrzymały 
ataków na Związek, ale jeszcze 
je spotęgowały, w dniach 19 i 20 

sierpnia w całym kraju wstrzy-
many został druk i kolportaż ga-
zet codziennych. W akcji uczest-
niczyła zdecydowana większość 
pracowników drukarń i zakła-
dów graficznych, dzięki czemu 
przez dwa dni nie wydrukowa-
no około 100 gazet, w tym ofi-
cjalnego organu PZPR „Trybuny 
Ludu”. W celu przeciwdziałaniu 
akcji „S”, władze PRL rozpoczęły 
potajemne drukowanie niektó-
rych dzienników w drukarniach 
wojskowych i partyjnych, jednak 
z powodu ograniczonych możli-
wości technicznych, udało się je 
wydrukować jedynie w niewiel-
kich nakładach, a dodatkowo 
w zmniejszonym formacie i ob-
jętości. Z wyglądu przypominały 
one bardziej nielegalne wydaw-
nictwa, niż oficjalne organy pra-
sowe władz PRL, stąd też stały 
się one powodem powszechnych 
kpin.

W Regionie Rzeszowskim do-
szło na tym tle do ostrego kon-
fliktu pomiędzy działaczami „S” 
z Rzeszowskich Zakładów Gra-
ficznych i dyrektorem przedsię-
biorstwa. 17 sierpnia, przewodni-
czący zakładowej „S”, telefonując 
do drukarni terenowej w Jaśle, 
został omyłkowo wzięty przez 
jej kierownika za dyrektora RZG, 
dzięki czemu dowiedział się, że 
w drukarni tej trwają przygoto-
wania do potajemnego wydruko-
wania „Nowin”.

Łamistrajkami mieli być człon-
kowie Związku Branżowego 
Pracowników Poligrafii. Dzięki 
podjętym przez „S” energicznym 
działaniom, druk „Nowin” w Ja-
śle udaremniono, choć wydruko-
wano je (w niewielkim nakładzie 
oraz zmniejszonym formacie 
i objętości) w zakładzie poligra-
ficznym Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR.

Podjęcie przez dyrektora RZG 
próby złamania związkowego 
protestu wywołało powszechne 
oburzenie. 2 września 1981 roku 
związkowcy „S” z RZG rozpoczę-
li strajk, żądając jego odwołania.  
4 września dyrektora odwołano.

W ocenie Związku, „dni bez 
prasy” zakończyły się całkowi-
tym sukcesem, a co więcej, akcja 
ta „nie tylko nie przyniosła strat 
gospodarczych, a wręcz oszczęd-
ności”.

Jerzy Klus

40 lat od obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Złączył nas protest cz. I

Przed 40 laty w gdańskiej hali 
„Oliwią" odbywały się obrady 
I Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność". 

Było to jedno z najważniejszych 
wydarzeń pierwszego okresu le-
galnej działalności „S", szeroko 
relacjonowane przez światowe 
media. Przebiegiem obrad zain-
teresowanych było wielu miesz-
kańców krajów ówczesnego „wol-
nego świata". Przebieg zjazdu 
relacjonowali na bieżąco czoło-
wi dziennikarze największych 
światowych agencji informacyj-
nych, a uczestniczyli w nim (jako 
goście) przedstawiciele niemal 
wszystkich niekomunistycznych 
związków zawodowych świata.

Obrady I KZD przeprowadzone 
zostały w dwóch turach: pierwsza 
- od 5 do 10 września, druga - od 
26 września do 7 października 
1981 roku. Uczestniczyło w nich 
892 delegatów z 38 regionów. 
Delegatów z Regionu Rzeszow-
skiego było 20. Część naszych de-
legatów pracowało w komisjach 
zjazdowych. Niektórzy z nich 
(zwłaszcza Antoni Kopaczewski 
i Stanisław Alot) wywarli istotny 
wpływ na przebieg obrad i przy-
jęte podczas nich dokumenty.

Statutowym zadaniem zjazdu 
miało być wybranie władz kra-
jowych „S", dopracowanie i opra-
cowanie programu Związku, ale 
dla wszystkich było oczywiste, że 
sytuacja w kraju wymagała pod-
jęcia przez delegatów także wielu 
innych ważnych decyzji.

Zgodnie z przewidywaniami, 
na przewodniczącego „S" wybra-
ny został dotychczasowy prze-
wodniczący Lech Wałęsa, na któ-
rego oddano ponad 55 procent 
głosów. Jego kontrkandydatami 
byli: Marian Jurczyk, Andrzej 
Gwiazda i Jan Rulewski. O wy-
bór do Komisji Krajowej ubiegało 
się siedmiu delegatów z Regionu 
Rzeszowskiego. Wybrani zostali 
Andrzej Kuźniar i Tadeusz Ken-
sy. Członkiem KK został także 

(z racji pełnienia funkcji prze-
wodniczącego Regionu) Antoni 
Kopaczewski.

Podczas 18 gorących zjazdo-
wych dni omawiano wiele spraw. 
Debatowano m.in. nad: proble-
mami polskich mediów, zastana-
wiając się jak uzyskać dostęp do 
radia i telewizji; przygotowywaną 
przez rząd ustawą o związkach 
zawodowych; stanowiskiem „S" 
w zbliżających się wyborach do 
rad narodowych; polityką wy-
dawniczą Związku; wzrastający-
mi cenami na podstawowe pro-
dukty przy równoczesnym ich 
braku na rynku; koniecznością 
podjęcia przez rząd działań an-
tykryzysowych. Poruszano rów-
nież sprawy: osób więzionych za 
przekonania polityczne, kultury 
i edukacji narodowej, samorząd-
ności, spółdzielczości, wymiaru 
sprawiedliwości, niepełnospraw-
nych, mniejszości narodowych 
itp. Gorącą atmosferę zjazdu 
podgrzewały dodatkowo władze 
komunistyczne, które swoimi 
działaniami prowokowały dele-
gatów do ostrych wystąpień, by 
następnie oskarżać ich o pod-
ważanie porządku prawnego 
PRL. Przed zjazdem i przez cały 
czas jego trwania intensywnie 
pracowały służby specjalne PRL. 
Na szczeblu centralnym działała 
specjalna grupa operacyjna (pod 
krypt. „Debata"), a w całym kraju 
lokalne struktury SB prowadzi-
ły działania operacyjne wobec 
konkretnych delegatów. Wskutek 
różnego rodzaju gier operacyj-
nych SB udało się wprowadzić 
na KZD tajnych współpracow-
ników. Dodać należy, że w tym 
samym czasie ZSRR przeprowa-
dzał na Białorusi i w republikach 
nadbałtyckich wielkie manewry 
wojskowe, a na Bałtyku odbywały 
się ćwiczenia marynarki wojen-
nej. Jednak wszystkie te działa-
nia nie przyniosły komunistom 
spodziewanych efektów.

Jerzy Klus
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Bieg Niezłomnych odbył się  
18 września 2021 w Hyżnem koło 
Rzeszowa. Pomimo wymagają-
cych tras o charakterze prze-
łajowym i niesprzyjającej aury 
przyciągnął wielu amatorów  
biegania.

17 września 2021 roku w Naw-
siu koło Wielopola Skrzyńskie-
go upamiętniono Sybiraków. 
Obok Szkoły Podstawowej im. 
Sybiraków powstał park pamięci 
poświęcony zesłańcom. Na uro-
czystość otwarcia zaproszona zo-
stała rzeszowska „Solidarność”.

Częścią parku są grafiki na-
wiązujące do losów dwunastu 
żołnierzy AK z Nawsia wywie-
zionych na nieludzką ziemię 
oraz do stacji drogi krzyżowej. 
Autorem prac jest Eliasz Dyrow 
– artysta i repatriant ze Wscho-
du, którego pradziadek został 

Region Rzeszowski NSZZ „Soli-
darność”, który objął patronatem 
wydarzenie i był fundatorem sta-
tuetek dla zwycięzców, reprezen-
tował Andrzej Filipczyk, Członek 
Prezydium ZR (na zdj.).

red.

Pamięci Wyklętym

Otwarcie Parku Sybiraków w Nawsiu

wywieziony w bydlęcym wago-
nie na Sybir. W ramach symbo-
liki, taki sam wagon postawiono 
w parku pamięci.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Sybiraków przygotowali 
spektakl historyczny pt. ,,Stacja I  
- Zesłanie”, nawiązujący do tra-
gicznych wydarzeń sprzed lat. 
To był ich hołd złożony ludziom, 
którym przyszło żyć na ,,nieludz-
kiej ziemi”. 

W uroczystościach w Nawsiu  
udział wzięli Roman Jakim  
i Bogumiła Stec-Świderska.

red.

Rodzinie i Bliskim śp. Marii KOPACZEWSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia

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

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

Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

To już dziesiąta edycja akcji 
„Narodowe Czytanie” pod Patro-
natem Honorowym Pary Prezy-
denckiej. 4 września 2021 r. Sę-
dziszów Małopolski  po raz piąty 
dołączył do tej akcji.

  W tym roku wybrano dramat 
Gabrieli Zapolskiej „Moralność 
Pani Dulskiej”. To jedno z jej 
najwybitniejszych dzieł. W dra-
macie autorka krytykuje obłudę, 

Narodowe Czytanie w Sędziszowie Młp.

hipokryzję oraz fałszywą moral-
ność, przekazując czytelnikowi 
uniwersalne przesłanie – potrze-
bę walki o społeczną sprawiedli-
wość. To wspaniała okazja pro-
mująca czytelnictwo, pokazująca 
jak ważne i piękne jest czytanie 
książek. W akcję włączyli się ar-
tyści, parlamentarzyści i samo-
rządowcy.

  red.

19 września 2021 r. w Turzy 
koło Sokołowa Małopolskiego 
odbyły się uroczystości upamięt-
niające rocznicę mordu NKWD 
na polskich żołnierzach, do któ-
rego doszło w tamtejszym lesie 

Oddaliśmy hołd pomordowanym 

latem 1944 roku.
Rokrocznie przedstawiciele 

Regionu Rzeszowskiego NSZZ 
„Solidarność” biorą udział w uro-
czystości. 

red.

Z ramienia Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
po raz kolejny w czytaniu brała udział  Bogumiła Stec-Świderska

W imieniu rzeszowskiej „Solidarności” hołd pomordowanym 
oddała Bogumiła Stec-Świderska Uczestnikami spektaklu byli uczniowie i pracownicy szkoły, rodzice 

z maleńkimi dziećmi, babcie z wnukami i grupa pododdziału Strzelców
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