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Co dalej ze „stażówkami”?

Jesienią ubiegłego roku NSZZ
„Solidarność” złożył w Sejmie
podpisy pod obywatelskim
projektem ustawy dotyczącym
emerytur stażowych. 14 grudnia
2021 r. na 44. posiedzeniu Sejmu
odbyło się pierwsze czytanie
projektu ustawy „Emerytura za
staż”, który następnie trafił do
prac w Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny.
W projekcie zapisano, że na

emeryturę będzie można
przechodzić po 35 latach pracy
w przypadku kobiet i 40 latach
pracy w przypadku mężczyzn.

Pod obywatelskim projektem o
emeryturach stażowych zebrano
235 tys. podpisów.
W Sejmie znajduje się również

projekt prezydencki (nie było
jeszcze pierwszego czytania),
który zakłada przejście na
emeryturę stażową po 39 latach
pracy w przypadku kobiet i 44
latach pracy w przypadku
mężczyzn.
O powodach, dla których

prace nad projektem są
„mrożone” mówi Roman Jakim,
przewodniczący ZR.

Czytaj na str. II

W  imieniu Regionu Rzeszow
skiego NSZZ „Solidarność” oraz
Regionalnego Centrum Krwio
dawstwa i  Krwiolecznictwa
w  Rzeszowie apelujemy do
członków NSZZ „Solidarność”,
krwiodawców i  wszystkich ludzi
dobrej woli o  podzielenie się
swoim najcenniejszym darem –
własną krwią.
Z  roku na rok coraz więcej

związkowców oraz mieszkań
ców powiatów naszego regionu
odpowiada na apel „Solidarno
ści” i oddaje krew w ramach ak
cji. W  ubiegłym roku padł re
kord oddanej ilości krwi.
Pomimo panującej pandemii
1163 dawców i związkowców
oddało aż 523 litry krwi.
Wspaniale byłoby, gdybyśmy

tę tradycję podtrzymali.
Sierpień Miesiącem Honoro

wego Krwiodawstwa NSZZ
„Solidarność” został ustanowio
ny przez XXII Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarność
(Uchwała nr 12/2008) w dowód
pamięci i szacunku dla Ojca Św.
Jana Pawła II.
Włączając się w  sierpniową

akcję budujemy wspaniały po
mnik naszego rodaka i  wypeł
niamy 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.
Z  ramienia ZR akcję organi

zuje Joanna Stopyra, tel. 501 791
555.

Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” we współpracy
z  Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart organizuje panel
dyskusyjny poświęcony NSZZ „Solidarność” z  udziałem
działaczy związkowych i  studentów. Szczegóły wkrótce na
stronie internetowej ZR.

Po panelu, o  godz. 17.00 w  kościele farnym w  Rzeszowie
odprawiona zostanie msza św. w intencji NSZZ „Solidarność”
i  Ojczyzny, a  pod krzyżem misyjnym zapalone znicze
i złożone kwiaty.

1 sierpnia, Pomnik Pamięci Żołnierzy AK Podokręgu Rzeszów. Obchody
78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Więcej str. VII

4 sierpnia, Plac Farny w Rzeszowie. Pożegnanie 45. Rzeszowskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Więcej str. IV

W 42 rocznicę powstania
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W Polskich Wodach wrze!
NSZZ „Solidarność” w  Wo

dach Polskich od sierpnia 2018 r.
jest z  pracodawcą w  sporze
zbiorowym dot. zwaloryzowa
nego podniesienia i  regulacji
płac. Zdaniem związkowców,
do tej pory nie doszło do poro
zumienia, ponieważ pracodaw
ca odmawiał rozmów na ten te
mat. A  po pominięciu NSZZ
„Solidarność” w  uzgodnieniach
płacowych, powołano Komitet
ProtestacyjnoStrajkowy NSZZ
„Solidarność” w PGWWP. O ge
nezie konfliktu pisaliśmy
w  kwietniowym wydaniu Info
serwisu nr 4/2022.
Obecnie NSZZ „Solidarność”

żąda natychmiastowego, jasne
go i szczegółowego podziału ca
łej kwoty tegorocznego wzrostu
funduszu płac (54 mln zł), przy
znanej ustawą budżetową oraz
uczestnictwa organizacji w usta
leniu zasad podziału środków,
zgodnie z  ustawą o  związkach
zawodowych.
Prezes Wód Polskich rozdy

sponował środki z  funduszu
płac wedle własnego uznania
Związkowy oburzeni są przyjętą
formułą wymuszanych, indywi
dualnych wzrostów płac, bez
odpowiednich dokumentów
prawa pracy, określających sto
sunki wynagrodzeń w  Wodach
Polskich. Nie zgadzają się z wie
lokrotnym przyznawaniem wy
branym pracownikom podwy
żek i  poniżaniem wieloletnich
pracowników poprzez przyzna
wanie nowo przyjętym osobom
zawyżonych wynagrodzeń.
Związkowcy wskazują, że ich
starania o  jednolity i  motywa
cyjny system wynagrodzeń są
blokowane, odrzucane i  lekce
ważone.
Ponadto pracodawca podjął

działania uniemożliwiające Or
ganizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność” w  Wodach Pol
skich kontaktowanie się z  pra
cownikami przez wewnętrzną

pocztę elektroniczną. Utrudnia
to w  znaczny sposób informo
wanie załogi o  przebiegu sporu
zbiorowego i  wydarzeniach
z  nim związanych. Skutkiem
tych działań jest dyskryminacja
części pracowników w  zakresie
dostępu do ważnych informacji
i  utrudnianie działalności
związkowej.
Komitet ProtestacyjnoStraj

kowy NSZZ „Solidarność”
przygotowuje pracowników do
referendum strajkowego. Pracu
je nad akcją ulotkową, aby po
informować wszystkich o bieżą
cej sytuacji. Członkowie Związ
ku są rozproszeni po całej Pol
sce, dlatego dotarcie do każdego
pracownika jest niezwykle
trudne, tak jak techniczne prze
prowadzenie referendum na
obszarze całego kraju.
Związkowcy wskazują, że jeśli

dojdzie do strajku, to zależnie
od jego formy, może się to wią
zać z ograniczeniem dostępu do
korzystania z  wody przez spo
łeczeństwo.
Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie od 1
stycznia 2018 r. jest głównym
podmiotem odpowiedzialnym
za krajową gospodarkę wodną.
Zatrudnia ponad 6000 pracow
ników w  całej Polsce, z  czego
około 500 stanowią członkowie
NSZZ „Solidarność”.
W  Regionie Rzeszowskim za

rejestrowana jest Organizacja
Podzakładowa NSZZ „Solidar
ność” Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w  Rzeszo
wie Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.

red.

 Szczerze mówiąc, nie wiem
co jest powodem mrożenia eme
rytur stażowych, na które zgodę
przed wyborami wyrażali poli
tycy i  Prezydent RP. Zresztą,
do tej pory akceptują oni wpro
wadzenie takiego rozwiązania
do polskiego prawodawstwa.
Trwa to o wiele za długo, a stro
nie społecznej powoli kurczy się
cierpliwość.
NSZZ „Solidarność” stoi na

stanowisku, że emerytura stażo
wa lub wynikająca z osiągniecia
wieku powinna być prawem
pracownika. My nie żądamy
uchwalenia czegoś, co będzie na
rzucało obowiązek przejścia na
emeryturę, tylko chcemy roz
wiązań, które będą prawem pra
cownika. Mamy w  Polsce sporo
zawodów, w których po przepra
cowaniu 3540 lat pracownicy
są wypaleni i  na tyle wyeksplo
atowani, że dalsza praca do
osiągnięcia wieku emerytalnego
jest dla nich katorgą i  karą.
W  cywilizowanym świecie nie
powinno to mieć miejsca. Ci
pracownicy przez cztery dekady
na pewno wypracowali sobie
środki, z  których do emerytury
będą mogli korzystać.
Oczywiście jest spora grupa

zawodów, których pracownicy
nigdy nie skorzystają z  prawa
przejścia na emeryturę stażową,

ponieważ
nawet po
osiągnięciu
wieku eme
rytalnego,
będą w  sta
nie spełniać
się zawodowo
i nadal wydajnie pracować.
Mamy projekt obywatelski

emerytur stażowych złożony
przez NSZZ „Solidarność”
i  projekt Prezydenta RP. To są
propozycje, a mądrość tych, któ
rzy stanowią prawo powinna
wykazać się tym, że zostanie
przyjęta ustawa która spełni
oczekiwania pracowników. Nie
jest sztuką skrócić o  rok oczeki
wanie na emeryturę, skoro pra
cownik nie jest wydajny i zado
wolony z  pracy. Z  niewolnika
nie ma pracownika, dlatego
z tych projektów powinno zostać
wypracowane prawo satysfak
cjonujące pracownika, praco
dawcę i ustawodawcę.
Zarówno projekty, jak i  obo

wiązujące dzisiaj ustawy eme
rytalne mają poparcie NSZZ
„Solidarność”, ponieważ dają
one prawo wyboru, a nie narzu
cają przejścia na emeryturę.

Roman Jakim
przewodniczący ZR

Co dalej ze „stażówkami”?

7 lipca 2022 roku w  Departa
mencie Kultury i Ochrony Dzie
dzictwa Narodowego Podkar
packiego Urzędu Marszałkow
skiego miało miejsce spotkanie
przewodniczących związków
zawodowych, działających
w  Wojewódzkich Instytucjach
Kultury w sprawie przeciw
działania spłaszczeniu wyna
grodzeń oraz wypracowaniu ich
systemowego rozwiązania.

Spotkanie było kontynuacją ne
gocjacji prowadzonych od jesie
ni 2021 rok, w  których udział
wzięli przedstawiciele związ
ków zawodowych, Marszałek
Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl oraz Dyrektor
Departamentu Robert Godek
a  także Zarząd Regionu Rze
szowskiego NSZZ „Solidar
ność”, reprezentowany przez
Bogumiłę StecŚwiderską oraz

Rafała Rzepeckiego. Organizacje
NSZZ „Solidarność” Regionu
Rzeszowskiego reprezentowali
działacze z  Teatru im. W. Sie
maszkowej w  Rzeszowie, Mu
zeum Zamek w  Łańcucie, Mu
zeum Okręgowego w  Rzeszo
wie, Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie, Filharmo
nii Podkarpackiej im. A. Malaw
skiego w Rzeszowie.
W wyniku prowadzonych roz

mów negocjacje zakończyły się
propozycją zwiększenia dotacji
podmiotowych dla Instytucji
Kultury w  kwocie 2 500 000 zł,

co pozwoli na wprowadzenie
regulacji od 1 lipca 2022 r. Po
dział środków dla poszczegól
nych Instytucji jest kontynuacją
procesu trwającego od 2018 ro
ku wyrównywania wynagro
dzeń pracowników w  Instytu
cjach Kultury Województwa
Podkarpackiego z  uwzględnie
niem proporcji pomiędzy po
szczególnymi grupami zawo
dowymi.

Bożena Lauzer
Przewodnicząca KZ NSZZ „S”

przy MuzeumZamku w Łańcucie

O negocjacjach w kulturze
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Polska w czołówce krajów
z najniższym bezrobociem

Sytuacja na rynku pracy
w Polsce jest stabilna. Z danych
opublikowanych przez Eurostat
wynika, że stopa bezrobocia
w czerwcu 2022 r. w Polsce wy
niosła 2,7 proc; w Unii Europej
skiej  6 proc., a w strefie euro 
6,6 proc.
Tylko Czechy odnotowały

niższy poziom bezrobocia – 2,4
proc. Za Polską uplasowały się
Niemcy z  bezrobociem na po
ziomie 2,8 proc.
Zatem sytuacja na rynku pra

cy w Polsce jest niższa niż przed
rokiem, gdy bezrobocie wynosi
ło 3,4 proc. Co więcej, lepiej jest
także w  grupie osób młodych
do 25. roku życia. W  tej grupie
stopa bezrobocia wyniosła 8,6

proc. wobec 12,9 proc. w czerw
cu roku ubiegłego. Średnia za
równo w  UE, jak i  strefie euro,
była na poziomie 13,6 proc.
Jednocześnie z  danych Mini

sterstwa Rodziny i Polityki Spo
łecznych, które następnie po
twierdził GUS, wynika, że stopa
bezrobocia rejestrowanego pod
koniec czerwca br. wyniosła 4,9
proc. To historyczny wynik, naj
lepszy od 32 lat. I  to najlepiej
dowodzi, że sytuacja na rynku
pracy w  Polsce jest dobra – nie
zmieniła tego pandemia, nie
zmieniło tego przyjęcie ucieka
jących przed wojną obywateli
Ukrainy i otwarcie dla nich ryn
ku pracy.

opr. red., źródło: gov.pl

12 lipca w  dzienniku ustaw
ogłoszono rozporządzenie Mini
stra Rodziny i  Polityki Społecz
nej z  dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie
w  sprawie należności przysłu
gujących pracownikowi zatrud
nionemu w  państwowej lub sa
morządowej jednostce sfery bu
dżetowej z  tytułu podróży służ
bowej. Rozporządzenie wchodzi
w  życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Uregulowania określone

przedmiotowym rozporządze
niem mają szerokie i  dość po
wszechne zastosowanie. Doty
czą one zwrotu należności za
podróże służbowe nie tylko pra
cowników sfery budżetowej
(państwowej i  samorządowej),
ale i  żołnierzy, funkcjonariuszy
oraz pracowników zatrudnio
nych u  innych pracodawców.
Pracodawcy spoza sfery budże
towej mogą ustalać we własnym
zakresie warunki wypłacania

pracownikom należności z  tytu
łu podróży służbowej na obsza
rze kraju i  poza jego granicami
w  drodze postanowień układu
zbiorowego pracy, regulaminu
wynagradzania lub umowy
o  pracę, ale w  wypadku wyż
szych stawek istnieje obowią
zek podatkowy.
Dieta w czasie podróży krajo

wej jest przeznaczona na pokry
cie zwiększonych kosztów wy
żywienia i obecnie wynosi 38 zł
za dobę podróży (wzrost o 26,66
%), 20% ryczałt na pokrycie
kosztów dojazdu środkami ko
munikacji miejscowej to 7,60 zł,
a ryczałt za nocleg, stanowiący
150% diety – 57 zł. Natomiast
zwrot udokumentowanych
kosztów noclegu będzie nastę
pował w wysokości stwierdzo
nej rachunkiem, jednak nie
większej za jedną dobę hotelową
niż dwudziestokrotność stawki
diety, tj. do 760 zł.

mg (KK)

Dieta. Nowe stawki

„S” urzędów wojewódzkich
o działaniach ws. podwyżek

Na historycznej Sali BHP
w Gdańsku 24 czerwca br. odby
ło się spotkanie przedstawicieli
Organizacji Związkowych NSZZ
„Solidarność” działających w kil
kunastu Urzędach Wojewódz
kich. Podkarpacki Urząd Woje
wódzki w  Rzeszowie reprezen
towali Łukasz Rzepka, przewod
niczący KZ i  jego zastępca Wal
demar Błaż. W  posiedzeniu
wzięli udział również Roman
Kuzimski, zastępca przewodni
czącego Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”, Bartłomiej
Mickiewicz, przewodniczący
Krajowego Sekretariatu Służb
Publicznych oraz Marek Lewan
dowski, rzecznik związku.
W  trakcie spotkania zostały sfor
mułowane między innymi po
stulaty podwyżkowe oraz usta
lono harmonogram najbliższych
działań w  przypadku braku
podwyżek. Zdecydowano rów
nież o utworzeniu Krajowej Sek
cji NSZZ „Solidarność” Pracow
ników UrzędówWojewódzkich.
28 czerwca br. związkowcy

„Solidarności” z  urzędów woje
wódzkich reprezentowani przez

czteroosobową delegację
z  Gdańska, Łodzi, Olsztyna
i  Rzeszowa przekazali Pawłowi
Szefernakerowi, Sekretarzowi
Stanu w MSWiA pismo dotyczą
ce podwyżek dla pracowników
urzędów wojewódzkich, a  także
po raz kolejny zasygnalizowali
konieczność wprowadzenia sys
temowych zmian dotyczących
kształtowania wynagrodzeń
w służbie cywilnej.
Zdaniem związkowców

sprawna administracja rządowa
w terenie to podstawa prawidło
wo i  efektywnie działającego
państwa, a  w  obecnej sytuacji
społecznoekonomicznopoli
tycznej rola urzędów wojewódz
kich jest coraz większa. Dobrze
widać to na przestrzeni ostatnich
dwóch lat.
W  tym czasie – pomimo bar

dzo niskich wynagrodzeń – pra
cownicy urzędów wojewódzkich
odpowiedzialnie, z  zaangażowa
niem i należytą starannością wy
konywali i  stale wykonują –
obok bieżących, bardzo ważnych
z  punktu widzenia państwa za
dań – także dodatkowe „strate

giczne” obowiązki powierzone
urzędnikom przez rząd. Są one
związane  m. in. z  epidemią Co
vid19 oraz z  ogromnym napły
wem uchodźców spowodowa
nym konfliktem zbrojnym na te
rytorium Ukrainy. Pomimo że
realizowane obowiązki wymaga
ją wysokich kwalifikacji, olbrzy
miego zaangażowania i  umiejęt
ności dostosowania się do no
wych zadań, pracownicy urzę
dów wojewódzkich od lat nie
mogą liczyć na godne zarobki.
W  związku z  tym można zaob
serwować coraz mniejsze zainte
resowanie pracą w urzędach wo
jewódzkich, a wiele naborów po
zostaje bez rozstrzygnięć. Przy
niskim bezrobociu praktycznie
nikt dzisiaj nie chce rozpoczynać
kariery zawodowej za wynagro
dzenie na poziomie płacy mini
malnej lub niewiele od tego po
ziomu wyższe.
Ponadto występujący w  ostat

nim czasie drastyczny wzrost

kosztów życia spowodował, że
obecny poziom wynagrodzeń
wielu pracowników nie pozwala
już na zaspokajanie podstawo
wych potrzeb życiowych. Komi
sje Zakładowe NSZZ „Solidar
ność” działające w Urzędach
Wojewódzkich dostrzegają ten
problem i od kilku lat podejmują
starania o podwyżki. Wspiera je
także Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność”, która domaga się
podwyżek dla pracowników sfe
ry budżetowej, a więc i pracow
ników urzędów wojewódzkich.
Jako związkowcy mamy na

dzieję, że z uwagi na obecną sy
tuację ekonomicznospołeczną
działania podejmowane przez
„Solidarność” Urzędów Woje
wódzkich przełożą się na pozy
tywne dla pracowników urzę
dów wojewódzkich decyzje fi
nansowe.

Łukasz Rzepka
Przewodniczący KZ

NSZZ „S” PUWw Rzeszowie
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Przy grobie Patrona „Solidarności”

1516 lipca straż przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełnili emeryci
z „Solidarności” WSK PZLRzeszów: Żuczek Jan, Sikora Marian,
Rojek Tadeusz, Szurlej Zbigniew, Szczygieł Antoni, Barciński Jerzy,

Kielar Stanisław i Krupa Kazimierz

Mamy wypowiadać prawdę,
gdy inni milczą  ten inspirujący
cytat znajduje się na pamiątko
wej monecie z  wizerunkiem bł.
Jerzego Popiełuszki. Cały do
chód ze sprzedaży numizmatów
wybitych przez Mennicę Polską
zostanie przekazany na budowę
miejsca pamięci zamordowane
go patrona „Solidarności”.
Jesienią 2024 roku – w  40.

rocznicę śmierci bł. Jerzego Po
piełuszki – ma zostać otwarte
Muzeum bł. ks.  Jerzego Popie
łuszki w  Okopach i w  prostej
ascetycznej formie będzie przy
pominać przydrożną kapliczkę.
Ma być przestrzenią modlitwy,
budowania wspólnoty, spotkań

lokalnej społeczności oraz celem
pielgrzymek. W muzeum mają
znaleźć się pamiątki związane
z  ks.  Jerzym, jego rodzinnym
domem raz okresem posługi
w Warszawie.
Każdy może się przyczynić do

powstania tej instytucji kupując
numizmaty z wizerunkiem księ
dza jako cegiełek na budowę je
go muzeum. Przedsięwzięcie jest
realizowane przez Fundację im.
ks.  Jerzego Popiełuszki „Dobro”
we współpracy z  NSZZ „Soli
darność”, Instytutem Pamięci
Narodowej i Pocztą Polską.
Zainteresowanych numizma

tem prosimy o kontakt z sekre
tariatem ZR, tel. 17 862 70 17

Powstaje Muzeum Patrona „Solidarności”

Rozpoczęła się uroczystą mszą
św. z udziałem m.in. Bogusławy
Budy, przewodniczącej OM
NSZZ „S” Pracowników OiW
w Rzeszowie oraz pocztu sztan
darowego w  składzie: Małgo
rzata Król, Grażyna Skawina
i Józef Stalec.
Pomysł nauczycielskiej piel

grzymki dojrzewał w  środowi
sku zielonogórskiego kurato
rium. Był rok 1992, wrzało nie

tylko w polityce. W oświacie też
się kotłowało. Religia weszła do
szkół. Po raz pierwszy nauczy
ciele wyruszyli na szlak pątni
czy 12 lipca 1993 roku. To wtedy
zarysowały się dwa nurty wę
drowania: formacyjny i  dydak
tyczny. Na rekolekcyjnym szla
ku dzielili się swoimi doświad
czeniami, obawami i sugestiami
dotyczącymi przyszłości pol
skiej oświaty.

Pielgrzymka „Warsztaty w Drodze”

4 sierpnia Roman Jakim, prze
wodniczący Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność” uczestniczył w  kościele
farnym w  Rzeszowie we mszy
św., która rozpoczęła 45. Rze
szowską Pieszą Pielgrzymkę na
Jasną Górę.
Tradycyjnie 6 sierpnia w  Ja

mach, w  trzecim dniu od wyj
ścia z Rzeszowa, pielgrzymujący
wzięli udział w nabożeństwie za

ojczyznę. Tradycją również jest
udział w  nim przedstawicieli
ZR wraz z  pocztem sztandaro
wym oraz obdarowanie piel
grzymów kilogramami słodkich
krówek od „Solidarności”.
13 sierpnia R. Jakim uda się

do Częstochowy, by powitać
pątników, którzy dotrą przed
oblicze Janogórskiej Pani.

red.
fot. ks. T. Nowak, Via

Rzeszowska Pielgrzymka

Wśród uczestników 21. Po
wiatowej Pielgrzymki Rowero
wej z Łańcuta był Marek Uber
man, członek Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność”. Cykliści dotarli na Jasną
Górę 4 sierpnia, przejeżdżając
ok. 360  km w  5 dni. Po drodze
odwiedzali różne sanktuaria,
a także miejsca historii.

Grupa ok. 140 rowerzystów
wyróżniała się żółtymi koszul
kami z herbem powiatu łańcuc
kiego i wizerunkiem św. Micha
ła Archanioła, który jest patro
nem powiatu i  rowerowych
pątników. Pielgrzymka zrodziła
się jako wyraz wdzięczności lo
kalnej społeczności za powsta
nie samorządu łańcuckiego.

red.

Rowerem na Jasną Górę

1 sierpnia 2022 r. ruszyła 30. Pielgrzymka nauczycielska
„Warsztaty w Drodze” z Zielonej Góry na Jasną Górę

W kwartalniku społeczności dobrzechowskiej Życie
Dobrzechowa ukazały się artykuły poświęcone wydarzeniom,
których organizatorem lub współorganizatorem jest Marian
Irzyk, działacz emeryckich struktur NSZZ „Solidarność”.
Możemy przeczytać m.in. o nabożeństwach majowych przy
kapliczce Matki Bożej Troskliwej w Kozłówku i tablicach
pamiątkowych, które ufundowałMarian Irzyk.
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Do renty rodzinnej mają pra
wo członkowie rodziny osoby,
która w chwili śmierci:
• miała ustalone prawo do

emerytury, albo spełniała wa
runki do jej uzyskania,
• miała ustalone prawo do

emerytury pomostowej;
• miała ustalone prawo do

renty z  tytułu niezdolności do
pracy, albo spełniała warunki do
jej uzyskania;
• pobierała zasiłek przedeme

rytalny;
• pobierała świadczenie

przedemerytalne;
• pobierała nauczycielskie

świadczenie kompensacyjne.
Przy ocenie prawa do renty

przyjmuje się, że osoba zmarła
była całkowicie niezdolna do
pracy.

Kto jest uprawniony do renty
rodzinnej?

1. Dzieci własne, dzieci dru
giego małżonka oraz dzieci
przysposobione:
• do ukończenia 16 lat;
• jeśli się uczą – do ukończenia

25 lat (jeżeli dziecko ukończyło
25 lat na ostatnim roku studiów
w szkole wyższej, prawo do ren
ty przedłużamy do zakończenia
tego roku studiów);
• bez względu na wiek, jeżeli

stały się całkowicie niezdolne do
pracy przed ukończeniem 16 lat
lub w  przypadku kontynuowa
nia nauki w  szkole przed ukoń
czeniem 25 lat.
2. Wnuki i  rodzeństwo – przy

jęte co najmniej na rok przed
śmiercią na wychowanie i utrzy
manie przed osiągnięciem peł
noletności.
3. Inne dzieci – przyjęte co naj

mniej na rok przed śmiercią na
wychowanie i  utrzymanie przed
osiągnięciem pełnoletności,
z  wyjątkiem dzieci które były
wychowywane i  utrzymywane
w ramach rodziny zastępczej lub
rodzinnego domu dziecka.
4. Małżonek (wdowa lub wdo

wiec), który do dnia śmierci po
zostawał we wspólności małżeń
skiej, jeżeli:
• w  chwili śmierci małżonka

miał skończone 50 lat lub był
niezdolny do pracy; albo
• wychowuje co najmniej jed

no z dzieci, wnuków lub rodzeń
stwa uprawnionych do renty ro
dzinnej po zmarłym współmał
żonku, które nie ukończyło 16
lat, a  jeśli uczy się w szkole – 18
lat;
• sprawuje pieczę nad dziec

kiem całkowicie niezdolnym do
pracy i  do samodzielnej egzy

stencji lub całkowicie niezdol
nym do pracy, uprawnionym do
renty rodzinnej;
• ukończył 50 lat lub stał się

niezdolny do pracy już po
śmierci współmałżonka, lecz nie
później niż 5 lat od jego śmierci
albo od zaprzestania wychowy
wania dzieci.
Owdowiała osoba, która nie

spełnia tych warunków i nie ma
źródła utrzymania, ma prawo do
renty rodzinnej:
• przez rok od śmierci współ

małżonka;
• przez okres uczestniczenia

w  zorganizowanym szkoleniu
kwalifikującym do wykonywa
nia pracy zarobkowej – nie dłu
żej niż przez 2 lata od śmierci
współmałżonka.
Małżonka lub małżonek roz

wiedziony albo wdowa lub
wdowiec, którzy w  chwili
śmierci współmałżonka nie po
zostawali z  nim we wspólności
małżeńskiej, mają prawo do ren
ty rodzinnej, jeżeli – oprócz
spełnienia wymienionych wa
runków – mieli w  dniu śmierci
współmałżonka prawo do ali
mentów z  jego strony ustalone
wyrokiem lub ugodą sądową.
Prawo do renty ma również

małżonka rozwiedziona lub po
zostająca w  separacji, jeśli udo
wodni, że bezpośrednio przed
śmiercią współmałżonka otrzy
mywała od niego alimenty na
podstawie porozumienia między
rozwiedzionymi/separowanymi
(nie dotyczy to mężczyzny).
5. Rodzice, jeżeli:
• spełniają warunki takie jak

dla wdowy/ wdowca (odnośnie
wieku, wychowywania dzieci
lub niezdolności do pracy);
• zmarły ubezpieczony (eme

ryt lub rencista) bezpośrednio
przed śmiercią przyczyniał się
do ich utrzymania.

Jaka jest wysokość renty
rodzinnej?

• 85% świadczenia zmarłego –
jeżeli do renty rodzinnej upraw
niona jest jedna osoba;
• 90% świadczenia zmarłego –

jeżeli do renty rodzinnej upraw
nione są dwie osoby;
• 95% świadczenia zmarłego –

jeżeli do renty rodzinnej upraw
nione są trzy osoby lub więcej.
Bada się uprawnienia zmarłe

go do wszystkich świadczeń
emerytalnorentowych, do jakich
mógł mieć prawo w  chwili
śmierci.
Ustala się rentę rodzinną po

świadczeniu w najkorzystniejszej
wysokości.

Wszystkim uprawnionym
członkom rodziny przysługuje
jedna łączna renta rodzinna, którą
w  razie konieczności dzieli się po
równo między uprawnionych.

Jaka jest najniższa renta ro
dzinna?

Renta rodzinna nie może być
niższa niż określona kwota naj
niższej renty rodzinnej.
Jeśli obliczona renta jest niższa

niż najniższe świadczenie, to
łączna kwota renty dla wszyst
kich uprawnionych jest podwyż
szana do najniższej renty rodzin
nej. Renta jest co roku waloryzo
wana.

Od kiedy i jak wypłacamy
rentę rodzinną?

Rentę rodzinną otrzymuje się od
dnia powstania prawa do niej, nie
wcześniej niż od miesiąca, w  któ
rym złożono wniosek o rentę.
Jeśli wniosek został złożony:
• w miesiącu, w którym zmar

ła osoba, po której przysługuje
renta,
• następnym miesiącu,
to rentę rodzinną otrzymuje się

od dnia śmierci tej osoby – pod
warunkiem, że już wtedy speł
nione były warunki do przyzna
nia renty.
Rentę wypłaca się na dwa spo

soby:
• za pośrednictwem poczty;
• na rachunek w  banku lub

w  spółdzielczej kasie oszczędno
ściowokredytowej.

Czy renta rodzinna może być
zawieszona albo zmniejszona?
Jeśli osiągany jest przychód

z  tytułu zatrudnienia albo innej
działalności, która podlega obo

wiązkowi ubezpieczenia spo
łecznego, renta może być zawie
szona lub zmniejszona, jeśli
przychód przekroczy 130% prze
ciętnego miesięcznego wynagro
dzenia. Jeśli natomiast przychód
będzie wyższy niż 70% przecięt
nego wynagrodzenia, ale nie
przekroczy 130% tego wynagro
dzenia, rentę rodzinną zmniejsza
się o  kwotę przekroczenia, nie
więcej jednak niż o  kwotę mak
symalnego zmniejszenia.

Czy można zrezygnować
z renty rodzinnej?

Na wniosek można wyłączyć
uprawnionego z  kręgu osób
uprawnionych do renty rodzinnej.
Podstawa prawna: Ustawa z 17

grudnia 1998 r. o  emeryturach
i  rentach z  Funduszu Ubezpie
czeń Społecznych (Dz.U. z  2022
r. poz. 504).

Kwoty najniższych gwaranto
wanych świadczeń emerytalno
rentowych od 1 marca 2022 r.
wynoszą:
• emerytura, renta z  tytułu

całkowitej niezdolności do pracy,
renta socjalna i  renta rodzinna 
1338,44 zł
• renta z tytułu częściowej nie

zdolności do pracy  1003,83 zł
• renta z  tytułu całkowitej nie

zdolności do pracy w  związku
z wypadkiem lub chorobą zawo
dową i renta rodzinna wypadko
wa  1606,13 zł
• renta z tytułu częściowej nie

zdolności do pracy w  związku
z wypadkiem lub chorobą zawo
dową  204,60 zł
• kwota świadczenia przed

emerytalnego  1350,70 zł.
Źródło ZUS



VI INFOSERWIS NR 8/2022

Dopłaty i ulgi dla rodzin

Rodzina 500 plus to tylko jedno
z  wielu świadczeń, jakie mogą po
bierać polskie rodziny z  dziećmi.
Poniżej inne formy wsparcia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
To nowe świadczenie w  ramach

Polskiego Ładu. Rodzice mogą liczyć
na wsparcie w  kwocie aż 12 tysięcy
złotych, jednak trzeba pamiętać, że
środki w  ramach Rodzinnego Kapi
tału Opiekuńczego są wypłacane na
drugie i  każde kolejne dziecko
w wieku od 12. do ukończonego 35.
miesiąca życia.
Tylko w  2022 roku rząd planuje

przeznaczyć na ten cel około 3,1 mld
złotych. Dopłata do dzieci jest nieza
leżna od dochodów i  nieopodatko
wana. Może być wypłacana
w  dwóch wariantach, a wybór zale
ży od samych rodzin:
500 złotych miesięcznie przez 24

miesiące
1000 zł miesięcznie przez 12 mie

sięcy
500 plus to nie wszystko: Dofinan

sowanie do pobytu dziecka w  żłob
ku
Ustawa o  rodzinnym kapitale

opiekuńczym zakłada również inną
ulgę dla rodzin z  dziećmi, a miano
wicie dofinansowanie do pobytu
dziecka w żłobku lub klubie dziecię
cym. W 2022 roku na ten cel zostanie
przeznaczone aż 520 mln złotych.
Dotyczy to pierwszych lub jedy

nych dzieci w rodzinie, które uczęsz
czają do żłobka, klubu dziecięcego są
pod opieką dziennego opiekuna.
Rodzice mogą liczyć na maksy

malnie 400 zł miesięcznie, w  zależ
ności od wysokości opłaty ponoszo
nej przez rodziców malucha.
W  przypadku świadczenia nie

obowiązuje maksymalne kryterium
dochodowe.

Ulga podatkowa na dziecko
Małżeństwa, których dochód nie

przekracza 112  tys. złotych, mogą
odliczyć od podatku 92,67 złotych
miesięcznie, co stanowi aż 1112,04
złotych w skali roku. Taka sama ulga
podatkowa na dziecko przysługuje
na drugiego potomka niezależnie od
dochodów, jakie osiągają rodzice. Na
trzecie i czwarte dziecko przysługuje
natomiast kolejno  2000,04 i  2700
złotych w skali roku.

Karta Dużej Rodziny
Stanowi system atrakcyjnych zni

żek i  uprawnień dla rodzin z  przy
najmniej trojgiem dzieci. Warto wy
robić ją, aby cieszyć się rabatami
w  branży spożywczej, paliwowej,

bankowej, kulturalnej i rekreacyjnej.
KDR gwarantuje też inne udogod

nienia, takie jak łatwiejszy dostęp do
wielu usług. Funkcjonuje zarówno
w  instytucjach publicznych, jak
i wielu prywatnych firmach.

Dopłaty do prądu lub gazu
Mogą liczyć zarówno rodziny

z  dziećmi, jak i  pozostali obywatele
RP, którzy osiągają stosunkowo nie
wielkie dochody. Polski rząd wpro
wadzając dodatek osłonowy, chce
wynagrodzić najuboższym obywate
lom drastyczny wzrost cen energii.
Całkowita kwota, jaką można za

oszczędzić w ramach tej ulgi, zależy
oczywiście od zarobków. Aby otrzy
mać dodatek osłonowy, miesięczny
dochód netto obywatela nie może
przekroczyć:
2100 zł na osobę w przypadku go

spodarstwa jednoosobowego
1500 zł na osobę w przypadku go

spodarstwa wieloosobowego
Zgodnie z  powyższym, osoby

mieszkające same otrzymają do 400
złotych rocznie, gospodarstwa 2 lub
3osobowe mogą zyskać 600 zł rocz
nie, a 4 lub 5osobowe nawet do 850
zł rocznie. Jeśli natomiast w  domu
mieszka 6 lub więcej osób rekom
pensata za prąd w  ramach dodatku
osłonowego wyniesie maksymalnie
1150 zł rocznie.

Ulgi dla rodzin zagrożonych ubó
stwem energetycznym

Rodziny zagrożone tzw. ubó
stwem energetycznym, czyli prowa
dzące gospodarstwo domowe,
w  którym głównym źródłem ogrze
wania jest węgiel lub paliwa węglo
pochodne mogą liczyć na jeszcze
wyższe rekompensaty finansowe, je
śli tylko odnotują swoje źródło
ogrzewania w  centralnej ewidencji
emisyjności budynków.
Takie osoby mogą liczyć na ulgę

dla rodzin w wysokości:
maksymalnie 500 złotych rocznie

w  przypadku gospodarstw jedno
osobowych
maksymalnie 750 złotych rocznie

w  przypadku gospodarstw, do któ
rych należą 2 lub 3 osoby
maksymalnie 1062, 50 złotych

rocznie w  przypadku gospodarstw,
do których należy 4 lub 5 osób
maksymalnie 1437, 50 złotych

rocznie w  przypadku gospodarstw,
do których należy 6 lub więcej osób.

Dopłaty do węgla
Mają zrekompensować obywate

lom wzrost cen opału, który ze śred
nich 996 złotych za tonę podrożał do

nawet 20003000 złotych za tonę.
To kolejna dobra wiadomość dla

rodzin z dziećmi i pozostałych Pola
ków, którym ceny surowca spędzają
sen z  powiek. Plan najprawdopo
dobniej zacznie obowiązywać
w sierpniu tak, aby wszyscy zdążyli
zaopatrzyć się w surowiec przed se
zonem grzewczym 2022/2023.
Na pomoc dla indywidualnych

odbiorców przeznaczone zostaną
w sumie 3 mld złotych, a maksymal
na wysokość rekompensaty za
sprzedaż 1 tony węgla wyniesie 750
zł brutto. Wiadomo już, że cena wę
gla wyniesie 996 zł za tonę węgla.

Dopłaty do kredytów
Rodzice, którzy spłacają kredyt,

mogą również skorzystać z  dopłat
do kredytów, które są odpowiedzią
polskiego rządu na podwyżki stóp
procentowych. Łączna wartość
wsparcia w  ramach tego programu
to 1,4 mld złotych w 2022 roku i  aż
2 mld złotych w 2023 roku.
Rodziny, które z  uwagi na pod

wyżki rat kredytów nie są w  stanie
ich spłacać, mogą liczyć na dopłaty
w wysokości do 2  tys. złotych mie
sięcznie na okres maksymalnie 3 lat.
Jest to łącznie zwrotne wsparcie do
72  tys. zł, przy czym nawet 22  tys.
złotych może zostać umorzone.

Skorzystanie z  tej ulgi jest możli
we w przypadku, gdy spełniony jest
przynajmniej jeden z warunków:
minimum jeden z kredytobiorców

jest osobą bezrobotną
miesięczne koszty kredytu miesz

kaniowego przekraczają 50 procent
miesięcznych dochodów, które po
odjęciu kosztów kredytu nie wyno
szą więcej niż 1552 złotych na osobę
w  gospodarstwach jednoosobowych
lub 1200 zł na osobę w  gospodar
stwach wieloosobowych.

Wakacje kredytowe
Chwilowym wsparciem dla ro

dzin w  trudnej sytuacji finansowej
mogą być również wakacje kredyto
we, z  których mogą skorzystać oso
by z  kredytem hipotecznym w  zło
tówkach. W ich ramach kredytobior
cy mogą wnioskować co kwartał
o  przesunięcie jednej raty kapitało
woodsetkowej.
W  ciągu roku w  sumie można

więc odroczyć spłatę czterech rat
kredytowych  po dwa miesiące
w trzecim i czwartym kwartale 2022
roku.
Od odroczonych w ramach waka

cji kredytowych rat kredytu nie bę
dą naliczane dodatkowe odsetki.

opr. red.
źródło: mpips.gov.pl

Krajowy Sekretariat Banków
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ
„Solidarność” zwrócił się do
Państwowej Inspekcji Pracy
o  zwiększenie liczby kontroli
w  sklepach w  zakresie prze
strzegania ustawy o  ogranicze
niu handlu w niedziele.
Związkowcy zgłosili również

postulat, aby kontrole w  po
szczególnych placówkach han
dlowych, które naruszają prze
pisy, były przeprowadzane wie
lokrotnie, w  każdą kolejną nie
dzielę, ponieważ jednorazowe
złamanie zapisów ustawy regu
lującej handel w niedziele stano
wi wykroczenie. Jeżeli sytuacja
się powtarza i  prawo jest łama
ne w  sposób uporczywy, mamy
już do czynienia z  przestęp
stwem, za które grożą znacznie
bardziej dotkliwe kary finanso
we, sięgające nawet 1  mln zł.
Działacze handlowej „S” prze
konują, że gdy kontrola jest jed
norazowa, to właścicielowi skle
pu po prostu opłaca się zapłacić
12  tys. zł kary i  nadal łamać
prawo.
Do niedawna wiele sieci han

dlowych otwierało swoje sklepy
w  niedziele, powołując się na
wyjątek w  ustawie dotyczący
placówek pocztowych. Sklepy
oferowały swoim klientom usłu
gę nadawania i  odbioru przesy

łek i  pod tym pretekstem pro
wadziły handel w  niedziele.
W  lutym zaczęła obowiązywać
nowelizacja przepisów, która
ukróciła tę praktykę.
Niektóre sieci podejmują jed

nak kolejne próby obchodzenia
ograniczeń w  niedzielnym han
dlu. Tym razem furtką ma być
zapis w  ustawie dopuszczający
handel w niedziele w zakładach
prowadzących działalność kul
turalną lub sportową. W  skle
pach urządzane są „wypoży
czalnie sprzętu sportowego”,
„kluby czytelnika” czy „wypo
życzalnie książek”. Jeśli wierzyć
doniesieniom medialnym to ko
rzystając z metody „na wypoży
czalnie książek” otworzyć się
ma kilkaset dyskontów sieci
Biedronka.
W  Regionie Rzeszowskim za

rejestrowane są organizacje „S”
zrzeszające w  sumie około 300
pracowników zatrudnionych
w handlu.

red.

Handlowa „Solidarność”
alarmuje ws. niedziel
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kol. Jerzemu MICHALAKOWI
przewodniczącemu Organizacji Międzyzakładowej

NSZZ „Solidarność” Hortino Leżajsk Sp. z o.o.

wyrazy szczerego współczucia z podowu śmierci Mamy

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

10 lipca 2022 r., w wieku 92
lat, zmarł ks.  Jan Warchał,
proboszcz Parafii w  Sarzynie
w latach 19662002.
Aktywny uczestnik po

wstającego NSZZ „Solidar
ność” w  Zakładach Chemicz
nych „Organika Sarzyna”.
W  stanie wojennym przecho
wywał sztandar „S”, za wykonanie którego sam zapłacił. Zwró
cone przez związkowców koszty ponownie przeznaczył na dzia
łalność związkową. Wspierał mądrym słowem, wielki patriota
i wspaniały kapłan. Zawsze gotowy do niesienia pomocy.
W  latach siedemdziesiątych XX w. prześladowany przez wła

dze komunistyczne za działalność na rzecz powstania kościoła
i parafii w Nowej Sarzynie. Propagator kultury chrześcijańskiej,
ludowej oraz żydowskiej i  ukraińskiej. Honorowy Obywatel
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
W rocznicę 40lecia NSZZ „Solidarność” odznaczony medalem

„Zasłużony dla Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
Pokój Jego Duszy!

Rodzinie i Bliskim śp. ks. Jana WARCHAŁA
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu Członków Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

składa Roman Jakim, przewodniczący ZR

Po długiej chorobie 11 lipca
2022  r. zmarł Dariusz Kucharski,
przewodniczący Krajowego Se
kretariatu Emerytów i  Rencistów
NSZZ „Solidarność”, członek Ko
misji Krajowej, ” delegat na Kra
jowy Zjazd Delegatów, wieloletni
szef związkowego Ośrodka Prac SpołecznoZawodowych w Ło
dzi, a  także redaktor łódzkiego „Regionalnego Informatora
Związkowego”. W  trudnej sytuacji przejmował Sekretariat po
święcając przyjaciołom emerytom i rencistom i ich sprawom du
żo więcej czasu, niż wynikałoby z  ustawowych godzin pracy.
Zachęcał odchodzących z  pracy związkowców do kontynuacji
zrzeszania się w  „Solidarności”, do tworzenia sekcji regional
nych, do przekazywania spostrzeżeń seniorów władzom Związ
ku i politykom. Miał wielką wiedzę, ogromnie wiele wspomnień
z  życia Związku i  polityki, których już nie spisze, a  o  których
czasem opowiadał. Był ciepłym człowiekiem, cierpliwym i wyro
zumiałym. Mimo własnych chorób nie oszczędzał się w  pracy,
chciałwszystko zrobić już teraz. Odszedł.
Straciliśmy kolegę, kumpla, przyjaciela – kogoś wyjątkowego.

Bóg tak chciał.
Stanisław Alot

Z zebranych środków na pomoc Ukrainie została zakupiona m.in.
zamrażarka, którą przekazaliśmy do Domu Opieki Miłosierdzia Bożego

w Brzuchowicach. Dziękujemy Organizacjom za wsparcie

Kolejna pomoc na Ukrainę

Roman Jakim, Marek Hojło
i  Andrzej Filipczyk oraz poczet
sztandarowy Regionu Rzeszow
skiego NSZZ „Solidarność”
w  składzie: Jacek Oronowicz,
Grzegorz Lassota, Robert Gibała
reprezentowali Region Rze
szowski NSZZ „Solidarność”
w  wojewódzkich uroczysto
ściach upamiętniających 78.
rocznicę Powstania Warszaw
skiego.
Obchody rozpoczęły się

o  godz. 17.00 odgłosem syren
alarmowych. Na maszt przy Po
mniku Pamięci Żołnierzy AK
Podokręgu Rzeszów podniesio
no flagę państwową i  odegrano
Mazurek Dąbrowskiego.

Po okolicznościowych wystą
pieniach przedstawicieli władz
wojewódzkich i  samorządo
wych odbył się apel pamięci
i  salwa honorowa. Następnie
złożono wieńce i  wiązanki
kwiatów.
Po zakończeniu oficjalnej czę

ści uroczystości odbył się kon
cert połączony ze wspólnym
śpiewaniem powstańczych pio
senek. Wieczorem w  kościele
pw. Św. Krzyża w  Rzeszowie
odprawiona została msza święta
w  intencji poległych i pomordo
wanych Powstańców Warszaw
skich oraz ludności cywilnej
stolicy.

red.

Godzina W. Obchody

Pocztowcy mówią dość!
Prezydium Komisji Między

zakładowej NSZZ Solidarność
Pracowników Poczty Polskiej
przyjęło stanowisko, w  którym
żąda natychmiastowego odstą
pienia od stosowania narzędzia
Arkusz Analizy Czasu Pracy
Służby Doręczeń.
Zdaniem związkowców

wprowadzenie absurdalnego
narzędzia AACPSD to nakłada
nie kolejnych, bardzo praco
chłonnych, trudno wykonywal
nych, a  nic nie wnoszących za
dań na naczelników urzędów
pocztowych. Przekonują, że ar
kusz ten jest permanentnym,
codziennym badaniem obciąże
nia pracą nie listonosza, a  rejo
nu doręczeń, co przy rotacjach
pracowników i  reorganizacjach
rejonów doręczeń, nie przed
stawia w  sposób wiarygodny
stanu rzeczywistego i  w  żad
nym przypadku nie może słu
żyć jako wyznacznik pracy
w godzinach nadliczbowych.
Co więcej, o  niedoskonałości

tego narzędzia informuje rów
nież na forach internetowych
Poczty Polskiej nawet współau
tor AACPSD.

Niewypłacanie listonoszom
wynagrodzenia za wykonywanie
dodatkowych zadań w  postaci
rozbiórek rejonów doręczeń za
miesiąc lipiec br. spowoduje, że
związkowcy wystąpią do
wszystkich Okręgowych Inspek
toratów Państwowej Inspekcji
Pracy z  wnioskiem o  przepro
wadzenie postępowania doty
czącego łamania prawa pracy
w  Poczcie Polskiej SA, wobec
wielotysięcznej grupy pracowni
ków. Temat ten, w  przypadku
jego nierozwiązania przez Za
rząd PP SA, będzie obok wyna
grodzeń pracowników przedsta
wiony przez związkowców na
planowanym spotkaniu z  Wła
ścicielem w Ministerstwie Akty
wów Państwowych.
W  Regionie Rzeszowskim za

rejestrowana jest Organizacja
Podzakładowa NSZZ „Solidar
ność” która zrzesza ponad 80
pracowników Poczty Polskiej
SA Rejonu Sieci w Rzeszowie.

red.
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