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Zdaniem działaczy:
- W 2018 roku udało nam się uzyskać 

dość spore podwyżki dla pracowników, 
bo o 45 mln zł wzrósł budżet na wyna-
grodzenia. Niestety nie udało się z pra-
codawcą uzgodnić sposobu podziału 
tych środków w  taki sposób, żeby za-
dowolić jak największą grupę pracow-
ników, dlatego byliśmy w  sporze zbio-
rowym przez cały rok. Pod koniec roku 
w  wyniku mediacji udało się uzyskać 
kolejne 20 mln zł dodatkowo do 15 mln, 
które będą nam przysługiwać z  tytułu 
waloryzacji. Teraz pozostaje kwestia 
rozdysponowania tych środków, myślę 
że to uda się to uczynić na początku 

Spotkania opłatkowe NSZZ „Solidarność”

tego 2019 roku. Dla związku to też był 
dobry rok, ponieważ udało nam się roz-
winąć, powstały trzy nowe organizacje 
oddziałowe w  kolejnych wojewódz-
twach i  wzrosła liczba związkowców, 
dzięki temu mieliśmy też większą siłę 
przebicia w trakcie mediacji i rozmów. 
Czego można sobie życzyć na 2019 rok? 
Lepszej współpracy z pracodawcą, bo ta 
do tej pory kuleje oraz wywalczenia do-
brych warunków płacowych i pracy dla 
naszych członków i pracowników.

Robert Gibała
przewodniczący „Solidarności” 

w Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

cd. str. II

4 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszow-
skiego. Udział w nim wzięli działacze związkowi, reprezentujących zakłady pra-
cy różnych branż. Na spotkanie zaproszeni zostali rownież goście: przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samorządowych, a także organizacji i instytucji, z którymi 
związek współpracuje. Modlitwie przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Spotkania opłatkowe zawsze są okazją do podsumowań wydarzeń 
mijającego roku i określania zadań na przyszłość.

9 stycznia w hali Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych Polskich Zakładach 
Lotniczych w Mielcu odbyło się spotkanie noworoczne. Gospodarzami spotkania 
byli Artur Wojtas, członek zarządu spółki oraz Marian Kokoszka z NSZZ „Soli-
darność”. Pracowników firmy z tradycyjną wizytą duszpasterską odwiedził biskup 

tarnowski Stanisław Salaterski.

4 stycznia odbył się opłatek pracowniczy w firmie  Pratt&Whitney Rzeszów (daw-
na WSK). W uroczystości wzięli udział pracownicy, na czele z prezesem Zarzą-
du  Markiem Dareckim oraz przedstawiciele Solidarności z Romanem Jakimem, 
przewodniczącym Zarządu Regionu. Opłatki pobłogosławił biskup Jan Wątroba, 
Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Spotkaniu towarzyszyła Orkiestra Dęta WSK 

„PZL-Rzeszów”, grając kolędy.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Regionu 
Rzeszowskiego, na której zamieszczane są m.in. 

relacje i zdjęcia ze spotkań opłatkowych 
organizacji NSZZ „Solidarność”
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cd. ze str. I

- I dla związkowców i dla Polaków to 
był szczególny rok – 100 rocznica odzy-
skania niepodległości, a  przecież idea 
powstania „S” związana jest z  tym, że 
Polacy chcieli aby przywrócić im prawa 
i mogli być traktowani jako ludzie pod-
miotowo, a nie przedmiotowo. Związek 
brał czynny udział w upamiętnianiu tej 
rocznicy i  wspomagał różne przedsię-
wzięcia, choćby Piknik Wolności i Soli-
darności w Strzyżowie. Ponadto w 2018 
roku zapadały bardzo ważne decyzje 
dla pracowników. Rząd premiera Mo-
rawickiego zgodził się na odmrożenie 
wynagrodzeń w  państwowej sferze 
budżetowej i  pomimo, że ten wskaź-
nik wynosi zaledwie 2,3 % może być 
renegocjowany, dlatego niektóre grupy 
pracowników należące do tej sfery będą 
mogły negocjować większe podwyżki. 
Z punktu widzenia rozwoju gospodar-
ki, to był bardzo dobry rok, wskaźniki 
są jedne z najwyższych w Europie, a to 
przekłada się na wynagrodzenia dla 
pracowników. W  roku 2019 powinni-
śmy zwrócić szczególną uwagę na roz-
wój związku. Powinniśmy dbać o  to, 
żeby liczba członków zwiększała się, 
bo przecież wiemy, że siła jest w grupie 
i możemy osiągnąć znacznie więcej pod 
warunkiem, że będziemy mocni i  re-
prezentatywni. A tak naprawdę w tym 
wszystkim co my robimy to najważniej-
szy jest człowiek i jego prawa, egzysten-
cja, rodzina.

Bożena Lauzer
przewodnicząca „Solidarności” 
w Muzeum-Zamek w Łańcucie 

- To dobry rok, udało nam się zre-
alizować porozumienie płacowe, któ-
re zakłada wypłacenie rocznej premii 
i  bonusu, co daje sporo odczuwalnych 
dla pracowników środków finansowych 
na początku bieżącego roku. Pod wzglę-
dem produkcji będzie to rok podobny 
do poprzedniego, jedynie asortyment 
się zmieni, czyli mniej kabin a  więcej 
śmigłowców. Być może ruszy sprzedaż 
samolotów, bo mamy zakontraktowane 
3 sztuki, więc to może być dobry po-
czątek. Jesteśmy też na progu negocja-
cji porozumienia płacowego na 2019 
r. Wiedząc , że wzrost współczynnika 
wynagrodzeń w  sferze przemysłowej 
jest na poziomie 7,5% to mamy nadzie-
ję, że przynajmniej na tym poziomie 
uda nam się wynegocjować podwyżki. 
Co do działalności związku zawodo-
wego życzyłbym sobie, żeby ten rok był 
początkiem przyjmowania kolejnych 
pracowników do pracy. Rysuje się taka 
szansa, bo zwiększamy asortyment pro-
dukcji na potrzeby krajowego i świato-
wego rynku i potrzebujemy nowych rąk 
do pracy. Prawda jest taka, że coraz 
trudniej znaleźć wykwalifikowanego 
pracownika i  jako fachowcowi trzeba 
mu dobrze zapłacić, a to stawia wyso-

ką poprzeczkę jeśli chodzi o  wynagro-
dzenia. I z tego należy się tylko cieszyć, 
ale trzeba jednak pamiętać, że rynek to 
pewna sinusoida i  po latach tłustych 
następują gorsze. Należy więc trzymać 
rękę na pulsie i zwierać szeregi, by przy-
gotować się również na okres kryzysu, 
gdy takowy nastąpi.

Marian Kokoszka
przewodniczący „Solidarności” 

w PZL-Mielec

- 2018 był rokiem wytężonej pra-
cy związkowej, ze względu na wybory 
w NSZZ „Solidarność”. Kampania wy-
borcza w  strukturach trwała cały rok. 
Była potrzeba przygotowań, organiza-
cji spotkań i  wyjazdów, bo działamy 
jeszcze w branży spożywczej. Naprawdę 
wyczerpujący okres. Dla pracowników 
naszej branży i  w  naszych zakładach 
rok 2018 był dobry. Mieliśmy duże ob-
łożenie produkcji, wszyscy mieli pracę, 
więc nie musieliśmy przenosić ludzi na 
pół etatu, jak to bywało w poprzednich 
latach. Pracy mieliśmy pod dostatkiem, 
nawet zdarzało się, że musieliśmy pra-
cować w soboty. Ponadto podpisaliśmy 
ważną umowę z zarządem o wymianie 
pokoleniowej pracowników. Pierwsze 
wyzwanie jakie ja widzę dla związku 
w  2019 roku to rozwój i  pozyskiwa-
nie młodych ludzi do związku. Dru-
gą rzeczą, na którą związek powinien 
być gotowy to napływ pracowników za 
wschodniej granicy, szczególnie z Ukra-
iny i  tu, moim zdaniem, powinniśmy 
podjąć działania umożliwiające im 
również zrzeszanie się w związku.

Jan Hałaś
przewodniczący „Solidarności” 

w Browarze w Leżajsku

- Możemy być zadowoleni z  roku, 
który minął. Wiele spraw pracowni-
czych i  socjalnych zostało przez rząd 
uwzględnionych, rodzinom zdecydowa-
nie żyło się łatwiej. Dzięki dostępnym 
świadczeniom, nie tylko rodziny pracu-
jące, ale i seniorzy mogą odczuć popra-
wę bytową. Stowarzyszenie się zmienia, 
bo odchodzą starsi ludzie, a  za dużo 
ludzi nam nie przybywa. Jednak cie-
szymy się z  10 osób, które przyjęliśmy 
do naszego grona. Finansowanie mamy 
skromne, ale na nasze potrzeby starczy, 
pracy mamy dużo, na bieżąco śledzimy 
sytuację w kraju i zajmujemy stanowi-
ska. Myślę, że rok 2019 wcale nie będzie 
dla nas lżejszy, chociażby ze względu 
na zbliżające się wybory do parlamentu 
europejskiego i polskiego. Wciąż chcemy 
czynnie uczestniczyć w  wydarzeniach 
społeczno-politycznych.

Mieczysław Liber
prezes Stowarzyszenia Osób Represjo-

nowanych w Stanie Wojennym
 

cd. str. IV

Spotkania opłatkowe

12 stycznia odbyło się 29. Spotkanie Opłatkowe Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i  Wychowania w  Rzeszowie. Piękne 
widowisko obrazujące drogi Polski do Niepodległości po 123 latach niewoli zostało 

wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

19 stycznia na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Stowarzy-
szenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackie-

go, spotkali się byli działacze opozycji antykomunistycznej.

18 stycznia odbyło się spotkanie opłakowe działaczy NSZZ „Solidarność” 
z Oddziału ZR w Leżajsku, zorganizowane przez nowo wybranego 

przewodniczącego Oddziału Marka Hojłę.
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Konwent przewodniczących za-
rządów regionów i  sekretariatów 
branżowych NSZZ „Solidarność” 
przekształcił się 11 stycznia 2019 r. 
w sztab protestacyjno-strajkowy.

W  najbliższym czasie poinformuje 
o  swoich działaniach, których celem 
jest realizacja postulatów zawartych 
w  Stanowisku Komisji Krajowej nr 
13/18 z 11 grudnia 2018 r. ws. sytuacji 
społeczno-gospodarczej oraz stanu 
dialogu w Polsce. Oto jego treść:

Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” z  niepokojem obserwuje pogar-
szającą się sytuację społeczną oraz na-
rastające napięcia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wy-
nagrodzeniach zatrudnionych w  sferze 
finansów publicznych wręcz wskazują 
na dyskryminowanie całych grup za-
trudnionych w  tej sferze. Kolejny raz 
mamy do czynienia z przekazywaniem 
środków budżetowych na wzrost wy-
nagrodzeń tylko nielicznym grupom 
zatrudnionych urzędników czy też 
funkcjonariuszy.Odbywa się to nieste-
ty kosztem pozostałych. Pomijanie we 
wzroście wynagrodzeń grup najmniej 
zarabiających czy też nierównomier-
ny wzrost płac tworzy dysproporcje 
w  przeciętnych wynagrodzeniach mie-
sięcznych w poszczególnych działach.

Dodatkowo, niepewność co do przy-
szłych cen energii elektrycznej, tak dla 
odbiorców indywidualnych jak i  prze-
mysłowych, oraz niejasne zapowiedzi 
wprowadzenia rekompensat wzrostu 
cen dla odbiorców indywidualnych po-
głębiają frustrację.

Koniecznym staje się wzrost kwot 
progów dochodowych uprawniających 
do wypłaty świadczeń z  pomocy spo-
łecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot 

kryteriów dochodowych uprawniają-
cych do wsparcia dochodowego rodzin 
oraz wysokości świadczeń i  zasiłków 
rodzinnych.

Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawie-
dliwości uchyla się od realizacji obietnic 
złożonych w kampanii wyborczej 2015 
roku w zakresie wysokości kwoty wolnej 
od podatku dochodowego, waloryzacji 
wysokości zryczałtowanych kosztów 
uzyskania przychodu osób fizycznych, 
waloryzacji kwot progów podatkowych, 
wycofania antypracowniczych zmian 
w kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu 
pracy i  okresu rozliczeniowego, pełne-
go odmrożenia kwot odpisu na zakła-
dowy fundusz świadczeń socjalnych, 
uchylenia wygaszania emerytur po-
mostowych, przyjęcia ustawy o Służbie 
Ochrony Kolei oraz wprowadzenia plu-
ralizmu związkowego w Policji.

Następuje osłabienie dialogu spo-
łecznego poprzez pomijanie związków 
zawodowych w  procesie konsultacji 
ważnych dla pracowników i  obywateli 
projektów rządowych, nagminne łama-
nie ustawowych terminów przez orga-
ny państwa w zakresie oczekiwania na 
opinię partnerów społecznych oraz brak 
zagwarantowanej w przepisach reakcji 
strony rządowej na zgłaszane uwagi 
w procesie legislacyjnym.

Postulaty kierowane przez NSZZ 
„Solidarność” do rządu, niestety nie 
znajdują właściwego rozpatrzenia, 
a  na kierowane wystąpienia nie ma 
w większości żadnej odpowiedzi.

Nie do zaakceptowania dla NSZZ „So-
lidarność” jest dyskryminowanie człon-
ków związków zawodowych w stosunku 
do członków organizacji pracodawców.
Członkowie związków zawodowych 
płacąc składki członkowskie na rzecz 

Dość dyskryminowania pracowników!
swoich organizacji obciążani są podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych, 
natomiast członkowie organizacji pra-
codawców nie dość, że nie płacą składek 
osobiście, to zaliczają je w koszty dzia-
łalności, co zwalnia ich z  podatku do-
chodowego od osób prawnych. Narusza 
to w  sposób rażący art. 32 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym oraz wobec 
zagrożeń stojących przed gospodarką, 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
WZYWA RZĄD do podjęcia rzeczo-
wego i  skutecznego dialogu z  repre-
zentatywną stroną społeczną, przede 
wszystkim w zakresie:
• Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnio-

nych w  sferze finansów publicz-
nych, proporcjonalnie do wzrostu 
wynagrodzeń funkcjonariuszy poli-
cji, straży pożarnej, więziennictwa, 
krajowej administracji skarbowej, 
celników, pielęgniarek i  położnych 
oraz lekarzy rezydentów, przewi-
dzianych na 2019 rok dla pozosta-
łych zatrudnionych w  jednostkach 
finansów publicznych.

• Pełnego odmrożenia kwot odpisu 
na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych.

• Zaniechania, komplikujących sys-
tem, niekończących się zmian 
w ustawach podatkowych, przyjmo-
wanych bez konsultacji społecznych.

• Urealnienia kwoty wolnej od po-
datku tak, aby służyła ona osobom 
najsłabszym ekonomicznie chro-
niąc je przed zagrożeniem ubó-
stwem.

• Waloryzacji progów podatkowych 
oraz wysokości zryczałtowanych 
kosztów uzyskania przychodu osób 
fizycznych.

• Uchylenia wygaszania emerytur 
pomostowych.

• Modernizacji systemu ubezpieczeń 
społecznych tak, aby pracownicy     
o  długoletnich okresach składko-
wych nabywali uprawnienia emery-
talne bez względu na wiek życia oraz 
objęcia wszystkich wykonujących 
i  świadczących pracę bez względu 
na formę umowy, w oparciu o którą 
ją wykonują, w tym prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodar-
czą, proporcjonalnymi składkami 
emerytalno-rentowymi od osiąga-
nych dochodów z  każdego tytułu 
ubezpieczenia, z  zachowaniem za-
sady 30 krotności.

• Przyjęcia ustawy o Służbie Ochro-
ny Kolei.

• Wprowadzenia zasady pluralizmu 
związkowego w  służbach tam, 
gdzie prawo dopuszcza przynależ-
ność związkową.

• Zwolnienia z  podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, składek 
członkowskich wnoszonych do 
związków zawodowych.

• Przewidywanego wzrostu cen 
energii elektrycznej dla odbiorców 
przemysłowych i  indywidualnych, 
systemu rekompensat dla odbior-
ców indywidualnych oraz me-
chanizmów ochrony rodzin przed 
skutkami ogólnego wzrostem cen 
towarów i usług, a co za tym idzie, 
zwiększonymi wydatkami gospo-
darstw domowych.

Nieprzystąpienie Rządu do rze-
czowego i  konstruktywnego dialogu 
w wskazanych obszarach zmusi NSZZ 
„Solidarność” do podjęcia działań pro-
testacyjnych.

Roman Jakim, przewodniczący ZR:

- Zanim zapadła decyzja o przygoto-
waniach do akcji protestacyjnej odbyła 
się bardzo długa i merytoryczna dysku-
sja z udziałem minister Rafalskiej, mini-
stra Szweda, parlamentarzystów Janu-
sza Śniadka, Jana Mosińskiego. Szefowie 
regionów i  sekretariatów branżowych 
przedstawiali problemy z jakimi boryka-
ją się w swojej pracy. Podsumowując to 
spotkanie, nikt nie kwestionował tego, że 
ta ekipa rządząca zrobiła wiele dobrego 
dla pracowników w  Polsce, natomiast 
w tym ostatnim okresie, i tu nie wiemy 
dlaczego, „Solidarność” ma prawo czuć 
się pomijana, dyskryminowana, wręcz 
oszukiwana. A  skąd się to bierze? My, 
jako związek reprezentujemy wszystkie 
grupy pracowników, od pracowników 
administracji po pracowników w zakła-
dach produkcyjnych, poprzez pracow-
ników oświaty, służby zdrowia, czyli 
wszystkie grupy zawodowe zrzeszone 
w NSZZ „Solidarność”. Uważaliśmy, że 
negocjacje należy prowadzić na pozio-

mie rady dialogu społecznego i  dopro-
wadzić do wypracowania wspólnego 
stanowiska, dotyczącego wzrostu wyna-
grodzeń, które będzie satysfakcjonowało 
i  obejmowało wszystkie grupy zawodo-
we. Tymczasem ten ostatni okres poka-
zał wyraźnie, że możemy chcieć dyskuto-
wać, czy nawet podejmować tę dyskusję, 
natomiast indywidualnie poszczególne 
grupy zawodowe np. służby mundurowe 
wychodząc na ulice i biorąc chorobowe 
dostają 10-15% podwyżki. Taka sytu-
acja jest przez nas nie do zaakceptowa-
nia. Trudno godzić się na to, kiedy np. 
cała służba zdrowia jest słabo wynagra-
dzana, natomiast pielęgniarki, dostają 
ekstra już po raz kolejny podwyżki. Stąd 
ta dezaprobata. Jeszcze raz podkreślam, 
nie jest to oburzenie na rząd, że czegoś 
dobrego nie zrobił, bo wiele dobrego zo-
stało zrobione, to jest oburzenie na nie-
właściwy sposób prowadzenia dialogu 
ze stroną społeczną i niewłaściwe trak-
towanie NSZZ „Solidarność”, dlatego 
przeciwko temu protestujemy. Jest jeszcze 

czas na to, żeby 
usiąść i wypraco-
wać jakąś mapę, 
która na końcu 
doprowadzi do 
tego, że będziemy 
traktowani jak 
na to zasługuje-
my, czyli zgodnie 
z zapisami ustaw 
o  związkach za-
wodowych i o ra-
dzie dialogu spo-
łecznego. Jeżeli 
rzeczywiście nie 
osiągniemy tego 
kompromisu to może i my wyjdziemy na 
ulice. W naszej ocenie to był błąd ekipy 
rządzącej, że dała się sprowadzić do ne-
gocjacji z  poszczególnymi grupami za-
wodowymi. Uważamy, że to jest złe i na 
przyszłość jest najgorszym scenariuszem 
jaki może się pojawić, kiedy każda grupa 
zawodowa osobno będzie występować 
i  wyszarpywać pieniądze tylko dla sie-

bie. My uważamy, że po to została stwo-
rzona Rada Dialogu Społecznego, po to 
jest ta płaszczyzna negocjacyjna, żeby 
tam uzgadniać wzrost wynagrodzeń dla 
wszystkich pracowników, jeszcze raz po-
wtarzam, dla wszystkich pracowników, 
których reprezentuje NSZZ „Solidar-
ność”, bo od tego jesteśmy.
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cd. ze str. II

- Wydaje mi się, że rok 2018 był do-
brym rokiem dla pracowników służby 
zdrowia, choćby ze względu na podwyż-
ki. Panie pielęgniarki zostały docenione, 
co prawda nie wszystkie, ale większość, 
inni pracownicy też, dzięki ustawom, 
które weszły w życie w mijającym roku. 
A  przyszły rok? Mam nadzieję, że bę-
dzie lepszy, bo czekają nas kolejne pod-
wyżki, które wynikają z rozporządzeń. 
Jestem pozytywnie nastawiona do przy-
szłości. Uważam, że przed związkiem 
jest kontynuacja zadań, które zmierza-
ją do poprawy warunków płacy i pracy 

pracownikom, choćby stanie na straży 
płacy minimalnej i  odmrożenie kwo-
ty odpisu na fundusz socjalny. Bardzo 
bym sobie tego życzyła, żeby w  kolej-
nych latach pracownicy byli bardziej 
pozytywnie nastawieni do zrzeszania 
się w  związki zawodowe, nie tylko 
w branży medycznej, ale we wszystkich, 
bo wtedy mamy większe możliwości na 
działanie i wpływ na jakość życia i pra-
cy w naszym kraju.

Joanna Różańska
przewodnicząca „Solidarności” 

przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Rzeszowie

Spotkania opłatkowe

8 stycznia spotkali się członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S” oraz 
Komisji Terenowej „S” na tradycyjnym opłatku. Na akordeonie kolędy przygrywał 

Bronisław Czubara.

18 grudnia 2018 r. w Nowej Sarzynie odbyło się spotkanie opłatkowe emerytów 
i rencistów działających przy Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 

Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna, należących do grupy Ciech SA.

18 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie opłatkowe zorgani-
zowane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników UM.

Na zdjęciach po lewej:

18 stycznia pracownicy Oświaty i Wychowania w Ropczycach zorganizowali spo-
tkanie opłatkowe. 

19 stycznia odbył się opłatek działaczy NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w Oddzia-
le ZR w Ropczycach.

15 stycznia w Filharmonii Podkarpackiej odbył się tradycyjny opłatek podkarpac-
kich samorządowców, na który zjechali przedstawiciele władz lokalnych, parla-
mentarzyści i szefowie służb.
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Zapraszamy 
społecznych inspektorów pracy

na bezpłatne szkolenie podstawowe
- 20 lutego (środa) o godz. 8.30 w ZR

oraz cykl seminariów:

20 marca (środa) o godz. 8.30 w ZR
15 maja (środa) o godz. 8.30 w ZR

18 września (środa) o godz. 8.30 w ZR
20 listopada (środa) o godz. 8.30 w ZR

Konkurs organizowany przez 
Państwową Inspekcję Pracy odby-
wa się na szczeblu okręgowych in-
spektoratów pracy. Celem konkursu 
jest promowanie najaktywniejszych 
społecznych inspektorów pracy 
w sferze ochrony pracy i praworząd-
ności w  stosunkach pracy. Oczeki-
wanym rezultatem konkursu jest 
systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Termin składania wniosków do okręgowych inspektoratów pracy upływa co-
rocznie 15 września. Komisja konkursowa, powołana przez Okręgowego Inspek-
tora Pracy, typuje laureatów do nagród i wyróżnień.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia na www.pip.gov.pl/pl/konkursy

Konkurs PIP o tytuł 
Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy

Uwaga na zmiany w CIT-8
W związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób praw-

nych CIT-8 za 2018 r. Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe, Podzakła-
dowe) składają wyłącznie w  postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym.

UWAGA! Jeżeli Organizacja Zakładowa ( Międzyzakładowa, Podzakładowa) 
nie posiada podpisu elektronicznego, należy go zakupić ( koszt ok. 300 zł) lub 
wysłać zeznanie za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem Regionu 
Rzeszowskiego, który może pomóc w  wysłaniu CIT-8 za 2018 r. oraz spra-
wozdania finansowego jest  Barbara Staszczak (tel. 17 8501432, bwz.rzesz@
solidarnosc.org.pl). Aby udzielić pełnomocnictwa należy wypełnić druk UPL-1 
i dostarczyć do urzędu skarbowego.

Natomiast sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz in-
formację dodatkową), które również sporządza się w  postaci elektronicznej, 
niestrukturyzowanej, opatrzone powinny być podpisem kwalifikowanym lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (profil jest podpisem po-
twierdzającym tożsamość). Usługa jest bezpłatna, należy założyć konto na ePU-
AP i korzystać z niego bez opłat.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego może być zrealizowany po-
przez wysłanie sprawozdania finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą 
organu podatkowego bądź doręczenie do urzędu na informatycznym nośniku 
danych.

W  związku z  powyższym Organizacje zainteresowane udzieleniem pełno-
mocnictwa pracownikowi Regionu Rzeszowskiego do wysłania w postaci elek-
tronicznej CIT-8 za 2018 r. proszone są o zgłoszenie się do Barbary Staszczak  
w terminie do dnia 10 lutego 2019 r., która udziela również wszelkich informacji 
i wyjaśnień w powyższych sprawach, 17 8501432, bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl

Druk UPL-1 oraz instrukcja opracowana przez Komisję Krajową NSZZ „So-
lidarność” dostępne są na stronie ZR w zakładce „Dla Komisji Zakładowych” - 
Rozliczenie z urzędem skarbowym.

Bożena Lauzer, przewodnicząca 
NSZZ „Solidarność” w  Muzem-Za-
mek w  Łańcucie poinformowała, że 
Krajowa Sekcja Muzeów i  Instytucji 
Ochrony Zabytków NSSZ „S” wy-
stosowała do Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego postulaty 
dotyczące zmian w  muzealnictwie. 
Związkowcy uważają, że przez ostat-
nie kilka lat ministerstwo prowadziło 
ze stroną społeczną pozorowany dia-
log i nie starało się rozwiązać rzeczy-
wistych problemów.

Związkowcy domagają się skierowa-
nia do muzeów środków, które pozwo-
lą na realną waloryzację wynagrodzeń 
oraz zaprzestania polityki dyskrymi-
nacji muzeów na tle innych instytucji 
kultury oraz dzielenia ich na „stary 
i nowy portfel". Ponadto w trybie pil-
nym żądają doprowadzenia średniej 
wynagrodzeń muzealników do kwoty 
6500 zł brutto, która będzie stanowiła 
zaledwie 60% kwoty średniej w najle-
piej obecnie wynagradzanej instytucji 
kultury prowadzonej przez MKiDN. 
Wprowadzenia tych regulacji chcą 
z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

Natomiast w odniesieniu do muze-
ów, dla których MKiDN jest współ-
organizatorem związkowcy domagają 
się wypracowania mechanizmu co-
rocznego ustalania wspólnych dotacji 
podmiotowych z  drugim współor-
ganizatorem, by wynagrodzenia pra-
cowników w tych instytucjach były na 
podobnym poziomie jak w  muzeach 
ministerialnych.

Ponadto oczekują wypracowania ta-
kiej regulacji prawnej aby pracownicy 
zatrudnieni w  muzeach mających in-
nego organizatora niż MKIDN (jed-
nostki samorządowe) nie podlegali 
dyskryminacji w sferze płacowej.

Kolejnym rozwiązaniem dla proble-
mów pracowników będzie, zdaniem 
związkowców, wprowadzenie mecha-
nizmu umożliwiającego stałą, roczną 

waloryzację płac w  muzeach zgodną 
ze wzrostem cen oraz kosztów utrzy-
mania.

Wśród postulatów są również roz-
poczęcie rzeczywistego, konstruktyw-
nego dialogu z  NSZZ „Solidarność” 
w  trybie dotychczas stosowanym dla 
konsultacji na linii MKiDN-dyrekto-
rzy muzeów oraz prac legislacyjnych 
w  oparciu o  projekt „Ustawy o  zbio-
rach muzealnych i o muzeach”, w tym 
przywrócenia, określonych stosow-
nym aktem prawnym, zasad wyna-
gradzania według wzoru rozporzą-
dzenia MKiDN obowiązującego do 
2008 r.; przywrócenia podmiotowości 
muzealników w  Radzie ds. Muzeów 
oraz wynegocjowanie i  wdrożenie 
Ponadzakładowego Układu Pracy dla 
muzeów.

Zdaniem związkowców niezbędne 
jest również zobowiązanie zarządza-
jących placówkami muzealnymi do 
prowadzenia rzeczywistego dialogu 
w muzeach z przedstawicielami załóg 
oraz kontrola stanu prowadzonego  
dialogu. Ponadto nadzór i  kontrola 
nad wykorzystaniem kwot na wzrost 
wynagrodzeń w  muzeach w  poszcze-
gólnych grupach zawodowych (mu-
zealników, konserwatorów, pracow-
ników ekonomicznych, technicznych 
i  administracji oraz pracowników 
ochrony i opiekunów ekspozycji).

Priorytetem dla ministerstwa po-
winno być również w  ocenie związ-
kowców doprowadzenie do likwidacji 
patologicznego układu w  niektórych 
muzeach, w  których praca pracowni-
ków działu administracji wyceniana 
jest wyżej niż pracowników działal-
ności podstawowej (muzealników 
i konserwatorów z wyższym wykształ-
ceniem). Ponadto zwiększenie nadzo-
ru nad samorządowymi instytucjami 
kultury, zwłaszcza w kwestii przestrze-
gania prawa pracy i Ustawy o działal-
ności kulturalnej oraz wynagrodzeń.

Muzealnicy domagają się 
skończenia z pozorami

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Muzeum-Zamek w Łańcucie jest 
jedną z najwyżej uzwiązkowionych na tle innych zakładów pracy w powiecie.
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Świeckie dogmaty
Ludzie niewierzący, lub słabo wierzący, nie uznają dogmatów Kościoła Katolickiego, 

a  niekiedy nawet ostentacyjnie się z  nich wyśmiewają, twierdząc, że prawdziwe jest 
tylko to, co można naukowo udowodnić. Tyle tylko, że owi niewierzący i niedowiar-
kowie także zawsze mieli swoje świeckie dogmaty. Bo przecież człowiek w coś wierzyć 
musi! W czasach komunistycznych najświętszymi dogmatami ówczesnej ateistycznej 
władzy były m.in. nieuchronność zapanowania systemu komunistycznego we wszyst-
kich krajach świata i wyższość gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną – choć nie 
dało się tego naukowo udowodnić, a z naocznych obserwacji wynikało, że jest wprost 
przeciwnie. W tamtych, na szczęście już zamierzchłych, czasach usłyszałem od jednego 
uczciwego ateisty, którego komuniści bezskutecznie nakłaniali do wstąpienia do To-
warzystwa Ateistów i Wolnomyślicieli, że ta organizacja to nic innego jak jakaś nowa 
sekta, której członkowie „wierzą w to, że nie wierzą”. Zresztą „naukowe argumenty”, 
przy pomocy których usiłowali komuniści udowodnić nieistnienie Boga bywały nie-
kiedy skrajnie prymitywne: „Boga nie ma, bo nie widzieli go radzieccy kosmonauci”, 
a „człowiek nie ma duszy, bo przecież wykazałoby to prześwietlenie płuc”.

Ale po co wracać do tamtej zamierzchłej przeszłości skoro i dzisiaj podobnych nie-
wierzących i niedowiarków nie brakuje. Bo bardzo często ludzie podkreślający ostenta-
cyjnie swój ateizm, święcie wierzą w horoskopy czy różnego rodzaju przesądy i zabobo-
ny, jak choćby w nieszczęśliwe liczby (13) czy dni tygodnia (piątek), zawracają z drogi 
po przebiegnięciu jej przez czarnego kota, a zdarza się także, że przed podjęciem jakiejś 
ważnej decyzji udają się po poradę do wróżki lub wróżbity.

Bardzo wielu z  tych niewierzących, czy raczej deklarujących się jako niewierzący, 
jest aktywnymi, a nawet fanatycznymi działaczami, czy choćby zwolennikami, opozycji 
totalnej. A wszyscy totalni opozycjoniści, zarówno deklarujący się jako ludzie wierzą-
cy, jak i podkreślający swoją niewiarę, oczywiście także mają swoje świeckie dogmaty. 
Podstawowym z nich, a zarazem definiującym ich wiarę w potrzebę bycia totalsami, 
jest dogmat, że PiS jest strasznie zły, a zatem wszystko, co robi także musi być bardzo 
złe. A zatem, złe było, bo być musiało, wprowadzenie programu 500+, przywrócenie 
wydłużonego przez poprzednią koalicję wieku emerytalnego itp. Innym, bardzo waż-
nym dla totalsów dogmatem jest, że rządy obecnej koalicji są straszliwą dyktaturą, dla 
najbardziej fanatycznych z nich faszystowską, czy nawet nazistowską. Oczywiście nie 
da się tego w żaden sensowny sposób udowodnić, ale wierzyć trzeba, bo dogmat jest 
dogmatem. Zupełnie nie do udowodnienia naukowymi, czy jakimikolwiek innymi me-
todami jest kolejny dogmat, że PiS jest partią skrajnie antyrosyjską, zmierzającą do 
wywołania wojny z Rosją, a zarazem jest partią prorosyjską, bo działającą na korzyść 
Rosji i wprowadzającą w Polsce system putinowski. Podobnie jest z dogmatem, że Anto-
ni Macierewicz jest ewidentnym świrem, a zarazem sprytnym rosyjskim agentem, i nie 
ma żadnego znaczenia to, że żaden wywiad na świecie nie zatrudni świra.

A skoro już o Antoni Macierewiczu mowa, to nie sposób wspomnieć o dogmatach 
związanych z badaniami przyczyn „katastrofy” pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2019 
roku. Totalni opozycjoniści nie mają najmniejszych wątpliwości, że Władimir Putin 
popełnia różnego rodzaju zbrodnicze czyny we wszystkich zakątkach świata, a później 
w żywe oczy się ich wypiera i bezczelnie mataczy. Ale zarazem nie mają także żadnych 
wątpliwości, że nie miał on nic wspólnego z tym, co wydarzyło się pod Smoleńskiem, 
a powołana przez niego komisja Tatiany Anodiny uczciwie i rzetelnie wszystko wyjaśni-
ła. W tym przypadku powołują się także na to, że ustalenia tejże komisji potwierdziła 
prawie w całości komisja Millera. I znów mamy tu do czynienia z kolejnym dogmatem, 
że wszyscy, którzy ustalenia tych komisji podważają muszą być szaleńcami, nawet jeśli 
są uznanymi w świecie autorytetami od badań przyczyn katastrof lotniczych.

Kończąc przytoczę moją rozmowę ze zdolnym, żeby nie powiedzieć wybitnym, fi-
zykiem, oczywiście fanatycznym totalsem, dotyczącą tragedii pod Smoleńskiem. Naj-
pierw, gdy zorientował się, że mam poważne wątpliwości, co do rzetelności raportów 
obydwu wspomnianych wyżej komisji, oświadczył że nie warto ze mną na ten temat 
rozmawiać, bo nie jestem fizykiem. A gdy zwróciłem mu uwagę, że chodzi mi o rzeczy 
zupełnie oczywiste, jak choćby o  fakt, że samolot uderzający z dużą siłą w bagnistą 
ziemię musiałby wyżłobić w niej spory krater, a  zarazem nie mógłby rozpaść się na 
tysiące kawałków, powiedział, że prowadzenie tego rodzaju rozważań byłoby objawem 
szaleństwa. A gdy wreszcie zadałem mu proste pytanie, czy ustalenia poczynione przez 
komisje Anodiny i Millera traktuje jako dogmat, odpowiedział mi całkiem poważnie: 
Tak są one dla mnie dogmatem!

Bo w dogmaty Kościoła Katolickiego wątpić można, a w kręgach ludzi „elity” nawet 
wypada, ale w świeckie dogmaty wątpić może tylko ktoś ogarnięty obłędami szaleństwa.

Jerzy Klus

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność" Pracowników Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszo-
wie solidaryzując się z  organizacjami 
NSZZ „Solidarność" z innych urzędów 
wojewódzkich, przystąpiła 15 stycznia 
2019 r. do wspólnych działań, które  
mają na celu zwrócenie uwagi na ni-
skie zarobki w terenowej administracji 
rządowej. Pracownicy popierający ak-
cję w dniach od 15 do 18 stycznia 2019 
r. w  budynku Podkarpackiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz 
w Delegaturach Urzędu w Tarnobrze-
gu, Przemyślu i Krośnie noszą w cza-
sie pracy żółte wstążki. Jest to jedyna 
forma manifestacji niezadowolenia 
z  niskich płac. Jako członkowie kor-
pusu służby cywilnej nie możemy bo-
wiem strajkować. Prowadzona przez 
nas akcja nie wpływa w żaden sposób 
na pracę urzędu, zwłaszcza na obsługę 
klientów.

Sytuacja materialna wielu pracow-
ników terenowej administracji rzą-
dowej, do której należą pracownicy 
urzędów wojewódzkich, pogarsza się 
od lat. Jest to skutek „zamrażania" 
wynagrodzeń pracowników sfery 
budżetowej. W  efekcie doprowadzi-
ło to do sytuacji, w  której wielu pra-
cowników otrzymuje wynagrodzenia 
nieadekwatne do powierzonych im 
zadań oraz spoczywającej na nich 
odpowiedzialności. Dochodzi do od-
pływu doświadczonych pracowników, 
głównie do urzędów administracji 
samorządowej oraz firm prywatnych, 
gdzie zarobki są o wiele wyższe. Obec-
ny poziom plac, w  tym pracowników 
z  długoletnim stażem, nie pozwala 
na godne życie i  utrzymanie rodziny, 
a w przyszłości na godne emerytury.

Pensja zasadnicza ponad połowy 
pracowników naszego urzędu nie 
przekracza 1900 zł netto.

Wynagrodzenia innych grup za-
wodowych, w  szczególności funk-
cjonariuszy policji, straży pożarnej, 
więziennictwa, Krajowej Administra-
cji Skarbowej, celników, pielęgniarek 
i  położnych oraz lekarzy rezydentów, 
będących tak jak my pracownika-
mi jednostek finansów publicznych, 

w 2019 r. realnie wzrosną. Jest to w du-
żej mierze efekt akcji protestacyjnych 
i strajków.

Powiększające się dysproporcje 
w  wynagrodzeniach osób zatrudnio-
nych w sferze budżetowej wręcz wska-
zują na dyskryminowanie całych grup 
tej sfery. Zdaniem Komisji Zakładowej 
„Solidarność" pracowników Urzędu 
Wojewódzkiego w  Rzeszowie zwięk-
szenie wynagrodzeń części urzędni-
ków czy funkcjonariuszy, którzy „wy-
walczyli" sobie wzrost płac, odbywa się 
kosztem pozostałych.

Wielokrotnie apelowaliśmy do Pre-
zesa Rady Ministrów o zabezpieczenie 
w ustawie budżetowej na 2019 r. środ-
ków na realne podwyżki dla pracow-
ników urzędów wojewódzkich od 1 
stycznia 2019 r. - wzorem innych grup 
zawodowych - oraz na wypracowanie 
systemowych rozwiązań dotyczących 
wynagradzania pracowników admi-
nistracji rządowej, w  szczególności 
terenowej administracji rządowej. 
W związku z tym, że Rząd RP zapro-
ponował tylko symboliczny wzrost 
płac, tj. zwiększenie kwoty bazowej 
o  43 zł, zdecydowaliśmy się dołączyć 
do akcji „żółte wstążki", aby po raz ko-
lejny zwrócić uwagę na niskie zarobki 
w  terenowej administracji rządowej. 
Naszym zdaniem, aby po części zni-
welować coraz większe dysproporcje 
pomiędzy centralną administracją 
rządową a  terenową administracją 
rządową oraz grupami zawodowymi, 
które w 2019 r. i w następnych latach 
otrzymają realne podwyżki, terenowa 
administracja rządowa, w  tym urzę-
dy wojewódzkie powinny otrzymać 
gwarancję podwyżek podobnej wyso-
kości, co one. Zdajemy sobie sprawę, 
że może to być trudne do osiągnięcia 
jednorazowo, ale oczekujemy, że Rząd 
RP podejmie poważne rozmowy na 
temat sytuacji materialnej pracowni-
ków terenowej administracji rządowej 
i  wskaże realne sposoby rozwiązania 
ww. problemów.

Łukasz Rzepka
Przewodniczący Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność" 
Pracowników Urzędu Wojewódzkiego 

w Rzeszowie

Protest w Urzędzie Wojewódzkim

Pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
manifestują swoje niezadowolenie z niskich płac 

nosząc żółte wstążki na znak ogólnopolskiego protestu.
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Przed 30 laty, 25 stycznia 1989 
roku, ujawniła się działająca przez 
siedem lat w  podziemiu rzeszowska 
Regionalna Komisja Wykonawcza 
NSZZ „Solidarność”.

Wprowadzenie przez komunistów 
13 grudnia 1981 roku stanu wojenne-
go sprawiło, że Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy „Solidarność” 
uznany został za organizację nielegal-
ną, a  działalność w  nim za przestęp-
stwo. Pomimo to, część aktywnych 
członków „S” niemal od razu rozpo-
częła działalność konspiracyjną, po-
legającą głównie na wydawaniu i kol-
portażu wydawnictw niezależnych, 
rozrzucaniu ulotek i  organizowaniu 
nielegalnych manifestacji. Stosunkowo 
szybko powstały konspiracyjne krajo-
we i regionalne struktury „S” (Krajowa 
Komisja Koordynacyjna i  Regional-
ne Komisje Wykonawcze), a  w  części 
większych i  średnich zakładów pracy 
tajne komisje zakładowe (TKZ). Pomi-
mo trwających przez siedem lat repre-
sji, działacze większości tych struktur 
nigdy nie zaprzestali działalności.

W  połowie roku 1988, po fali wio-
sennych i letnich strajków, komuniści 
zrozumieli, że inwigilowaniem i repre-
sjonowaniem działaczy nie są w stanie 
zniszczyć „S’’ (patrz: „Infoserwis” nr 
8 z  2018 „Nieco zapomniana roczni-
ca”). Dowodem tego było telewizyjne 
wystąpienie gen. Czesława Kiszczaka 
z  26 sierpnia 1988 roku, w  którym 
wyraził gotowość rządu do rozpoczę-
cia rozmów z przedstawicielami części 
opozycji i duchowieństwa, nie wyklu-
czając przy tym zgody na wznowienie 
w  przyszłości legalnej działalności 
przez zakładowe struktury „S”. Jed-
nakże, w  tym samym okresie służby 
specjalne PRL nie tylko nie zaprzestały 
inwigilowania i represjonowania dzia-
łaczy „S”, ale nawet działania te uległy 
nasileniu.

Pomimo, że strajkami z  roku 1988 
nie udało się wymusić na komuni-
stach zgody na legalizację działalności 
związkowej, w  części większych za-
kładów pracy członkowie podziem-
nej „S” rozpoczęli jawną, choć nadal 
nielegalną, działalność. Jawną działal-
ność wznawiać zaczęli także działacze 
struktur regionalnych (RKW).

W  Regionie Rzeszowskim decy-
zja o  wznawiania jawnej działalności 
przez „S” podjęta została w  pierw-
szych dniach sierpnia 1988 roku przez 
ścisłe grono przywódców rzeszowskiej 
RKW (Zbigniewa Sieczkosia, Józefa 
Konkela, Stanisława Łakomego, Mi-
chała Stręka i Marka Wójcika), a kilka 
dni później podczas spotkania człon-
ków RKW z  przedstawicielami wyty-
powanych TKZ postanowiono ujaw-
niać się stopniowo - etapami.

30 sierpnia 1988 roku, jako pierwsi 
w Regionie Rzeszowskim zdecydowali 
się na rozpoczęcie jawnej działalności 
związkowcy z  Rzeszowskiego Przed-
siębiorstwa Budownictwa Przemysło-
wego (patrz: „Infoserwis” nr 9 z 2018 
„Pierwsza jawna”). 

15 września podczas otwartego 
spotkanie członków RKW z przedsta-
wicielami TKZ zdecydowano się na 
ujawnienie części składu RKW, po-
przez utworzenie jawnie działającego 
Biura Informacyjno-Koordynacyjnego 
NSZZ „S” w  Regionie Rzeszowskim. 
Biuro to miało swoją siedzibę w Domu 
Katechetycznym kościoła farnego, 
a kierowali nim trzej członkowie RKW 
(Stanisław Łakomy, Zbigniew Sieczkoś 
i Marek Wójcik). Pozostali członkowie 
RKW mieli jeszcze przez jakiś czas nie 
ujawniać swojej tożsamości. W  kon-
spiracji działały także nadal poligrafia 
i kolportaż wydawnictw.

Z chwilą utworzenia Biura Informa-
cyjno-Koordynującego proces reak-
tywowania jawnej działalności związ-
kowej w Regionie Rzeszowskim uległ 
przyśpieszeniu. 22 września 1988 roku 
rozpoczęli jawną działalność związ-
kowcy z  rzeszowskiego Zelmeru, 23 
września z Instalu, 26 września z Wy-
twórni Filtrów w  Sędziszowie Młp. 
i Muzeum w Przeworsku, 29 września 
z Rzeszowskiego Zakładu Energetycz-
nego. W następnych miesiącach 1988 
roku ujawniły się TKZ z  kolejnych 
zakładów. Niemal wszyscy z ujawnia-
jących się działaczy „S” wzywani byli 
natychmiast na przesłuchania do SB 
lub prokuratury, a  niektórych z  nich 
zatrzymywano lub stawiano przed 
kolegiami ds. wykroczeń, które wy-
mierzały im wysokie grzywny. Funk-
cjonariusze SB starali się ponadto 
infiltrować ujawniające się struktury 
„S” poprzez wprowadzenie do nich 
swoich tajnych współpracowników 
(TW). Jednakże wszystkie te działania 
przyniosły niewielki efekt.

Do oficjalnego ujawnienia się 
członków RKW doszło 25 stycznia 
1989 roku podczas spotkanie przed-
stawicieli zakładowych struktur „S” 
w Domu Katechetycznym. W spotka-
niu tym uczestniczyła rekordowo duża 
liczba związkowców (według różnych 
szacunków od około 80 do nawet 150), 
przy czym nie byli to jedynie przedsta-
wiciele ujawnionych już struktur za-
kładowych „S”, ale także struktur dzia-
łających nadal w konspiracji i dopiero 
od nowa się tworzących. Głównym 
punktem spotkania było ujawnie-
nie tożsamości większości czynnych 
członków RKW. Ujawnili się wtedy: 
Józef Konkel, Stanisław Łakomy, Zbi-
gniew Sieczkoś, Jarosław A. Szczepań-
ski oraz Marek Wójcik. Jednak dwóch 
członkowie RKW postanowiło nadal 
zachować anonimowość.

W dniu ujawnienia się RKW nie zo-
stała jeszcze definitywnie rozstrzygnię-
ta kwestia przywództwa w  Regionie. 
Statutowym przewodniczącym był An-
toni Kopaczewski, wybrany na tę funk-
cję w  1981 roku na Walnym Zjeździe 
Delegatów Regionu Rzeszowskiego „S”, 
który jednak po opuszczeniu ośrodka 
internowania związał się z  „Solidar-
nością Walczącą” i był jednym z przy-
wódców tej organizacji w  Regionie. 
Utrzymywał on jednak luźną współ-
pracę z  członkami RKW, a  podczas 
różnego rodzaju jawnych i półjawnych 
uroczystości (m.in. spotkań duszpa-
sterstw ludzi pracy i  comiesięcznych 
mini-manifestacji pod krzyżem koło 
kościoła farnego) występował oficjal-
nie jako przewodniczący regionalnej 
„S”. Faktycznym przewodniczącym 
podziemnych regionalnych struktur 
„S” był jednak Zbigniew Sieczkoś, któ-
ry aż do tej pory nie ujawniał tego, że 
kieruje rzeszowską RKW. By uniknąć 
dwuwładzy, członkowie RKW na-
kłaniali Antoniego Kopaczewskiego 
(uczestniczył w spotkaniu) do złożenia 
rezygnacji z funkcji przewodniczącego 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego. Ten 
jednak nie uczynił tego i  opuścił salę. 
Jednak wkrótce potem, w podziemnym 
piśmie „Galicja” (wydawanym przez 
rzeszowski Oddział „SW”) Antoni Ko-
paczewski opublikował swoje oświad-
czenie, w  którym napisał, że z  dniem 
25 stycznia 1989 roku (czyli dniu 
spotkania w  domu katechetycznym) 
składa rezygnację z  funkcji przewod-
niczącego NSZZ „S” Regionu Rzeszow-
skiego. Rezygnację argumentował tym, 
że nie aprobuje obecnej polityki władz 
Związku, która (jego zdaniem) za cenę 

przyzwolenia na legalizację działalno-
ści oraz pozory demokracji, legalizuje 
obecny reżim. Zadeklarował przy tym, 
że pozostaje nadal wierny „S” sprzed 
13 grudnia i z tą chwilą staje się działa-
czem społecznym i politycznym.

Informacja o  ujawnieniu się RKW 
ukazała się na pierwszej stronie biu-
letynu „Solidarność Trwa” nr 108 
ze stycznia/lutego 1989 roku. Był to 
pierwszy numer „ST” wydrukowany 
techniką offsetową. 

W  biuletynie tym wydrukowany 
został także obszerny tekst „Czym 
jest „Solidarność”, będący oficjalnym 
dokumentem RKW, w którym podsu-
mowano całość dokonań „S”, zarówno 
z  lat jawnej działalności związkowej, 
jak i  późniejszej - podziemnej”. Do-
kument ten przedstawiał również sta-
nowisko RKW w wielu istotnych spra-
wach związanych z funkcjonowaniem 
„S”, w  tym kwestię, kto jest obecnie 
faktycznym działaczem związkowym. 
Wskazano w  nim, że po zaniechaniu 
w okresie stanu wojennego działalno-
ści przez część osób wybranych for-
malnie w 1981 roku do władz związ-
kowych, „S” została zasilona przez 
innych, którzy formalnie „przed sta-
nem wojennym nie byli członkami 
Związku albo nie pełnili w  nim żad-
nych funkcji. Można więc powiedzieć, 
że nabyli oni mandat z  działania". 
RKW zwracała się do członków „S” 
o zaakceptowanie takich osób z „man-
datem działania". Podkreśliła także, 
że w  okresie budowania normalne-
go systemu pluralizmu politycznego 
„S” musi pełnić funkcje wykraczające 
poza czysto związkowe.

Jerzy Klus

Jawnie, choć nadal nielegalnie

Razem możemy więcej!
Nie lubisz związków zawodowych?

Ok, w takim razie zrezygnuj z:
 - wolnych weekendów, 
 - płatnego urlopu, 
 - 40-godzinnego tygodnia pracy, 
 - płatnych nadgodzin, 
 - urlopu rodzicielskiego, 
 - ubezpieczenia zdrowotnego... 

i wielu innych rzeczy, które przez lata 
wywalczyli właśnie związkowcy.
Oni w przeciwieństwie do Ciebie, 

stają w obronie swoich praw!

Dział Rozwoju do Twojej dyspozycji

Jarosławowi IWIŃSKIEMU
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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