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26 maja 2019 roku
weź udział w wyborach

do Parlamentu Europejskiego
i przekonaj do głosowania

rodzinę, sąsiadów, przyjaciół, znajomych

Teraz - bardziej niż kiedykolwiek - ważne jest, by jak najwięcej z nas głosowało w wyborach  

do Parlamentu Europejskiego i zdecydowało wspólnie o tym, w którym kierunku ma podążać 

Europa. Skorzystajcie ze swoich praw, idźcie do urn i wybierzcie swoich przedstawicieli do  

Parlamentu Europejskiego.  Posłów, którzy:

- będą reprezentować interesy Polski i Polaków, 

- nie będą wstydzić się polskiej tradycji i historii, 

- staną w obronie religii chrześcijańskiej,

- przedłożą wartości etyczne nad własny interes.

Chociaż większość z nas uważa demokrację za coś oczywistego, to jednak wydaje się ona  

coraz bardziej zagrożona - zarówno w teorii, jak i w praktyce. Dlatego weź udział w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze czynne będą od 7.00 do 21.00.

2019-2024
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Oświatowa „Solidarność” podpisała porozumienie! 
7 kwietnia 2019 zostało podpi-

sane porozumienie między stro-
ną rządową oraz przedstawiciela-
mi NSZZ Solidarność. 

W związku z licznymi przekła-
maniami pojawiającymi się w sfe-
rze publicznej, poniżej publikuje-
my treść porozumienia.

W wyniku rozmów, które odby-
ły się w dniach 1-3 kwietnia 2019 
r. w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” w Warszawie, 
w odniesieniu do zaprezentowa-
nych podczas negocjacji propo-
zycji strony rządowej dotyczących 
działań na rzecz poprawy warun-
ków pracy nauczycieli, w odpo-
wiedzi na postulaty związków za-
wodowych, przyjęto, co następuje:

Strony uzgodniły m.in., że:

I. Podwyżki 
wynagrodzeń nauczycieli

Od 1 września 2019 r. średnie 
wynagrodzenie nauczycieli wy-
niesie:
nauczyciela stażysty – 3197 zł
nauczyciela kontraktowego - 
3549 zł
nauczyciela  mianowanego - 4604 zł
nauczyciela dyplomowanego – 
5883 zł.

Po wdrożeniu powyższej pod-
wyżki, wynagrodzenie zasadnicze 
wyniesie:
nauczyciela stażysty – 2780 zł,
nauczyciela kontraktowego - 
2860 zł
nauczyciela  mianowanego – 3248 zł
nauczyciela dyplomowanego – 
3815 zł,

natomiast wynagrodzenie śred-
nie wyniesie:
nauczyciela stażysty – 3335 zł
nauczyciela kontraktowego - 3702 zł
nauczyciela  mianowanego – 4803 zł
nauczyciela dyplomowanego – 
6137 zł.

Wprowadzenie podwyżki wy-
nagrodzeń oznacza łączny wzrost 
w latach 2017- 2019:
wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty – 515 zł,
nauczyciela kontraktowego - 529 zł
nauczyciela  mianowanego – 601 zł
nauczyciela dyplomowanego – 
706 zł,
wynagrodzenia średniego
nauczyciela stażysty – 617 zł,
nauczyciela kontraktowego - 685 zł
nauczyciela  mianowanego – 890 zł
nauczyciela dyplomowanego – 
1136 zł,

Wynagrodzenie za prowadze-
nie zajęć rozwijających zaintere-
sowania uczniów - zwiększenie 
w ramowych planach nauczania 
liczby godzin do dyspozycji dy-
rektora w celu zapewnienia na-
uczycielom (po likwidacji tzw. 
godzin karcianych) wynagrodze-
nia za prowadzenia zajęć rozwija-
jących zainteresowania uczniów 
(w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 
10 lat - kwota ok. 1,9 mld zł).

II. Skrócenie ścieżki awansu za-
wodowego i powrót do oceny pra-
cy sprzed IX 2018 r. z uwzględ-

nieniem opinii Rady Rodziców

Skrócenie stażu nauczyciela 
stażysty do 9 miesięcy.

Skrócenie dla nauczycieli kon-
traktowych obowiązkowego okre-
su przepracowania przed rozpo-
częciem stażu na kolejny stopień 
awansu - do 2 lat, a dla nauczycieli 
mianowanych - do 1 roku.

Zmniejszenie dokumentacji 
w procedurach awansu.

Zagwarantowanie opinii Rady 
Rodziców w procedurach oceny 
pracy nauczyciela.

III. Dodatkowe świadczenie 
dla młodych nauczycieli 

„na start” - 1000 zł

IV. Ustalenie w przepisach 
minimalnej kwoty dodatku 

za wychowawstwo 
w wysokości  minimum 300 zł

V. Zmniejszanie uciążliwości
pracy wynikającej 

z  nadmiernej dokumentacji 
szkolnej „ papiery - ”

VI. Zmiana systemu 
wynagradzania nauczycieli, 
w uzgodnieniu ze związkami 

zawodowymi do 2020 r.

- Stanowczo dementuję pogłoski, które publikowane są na portalach 
społecznościowych, że NSZZ Solidarność zgodziła się na zwiększenie na-
uczycielom pensum oraz zabranie dodatków. Nie ma i nie będzie zgody 
na takie propozycje rządu - podkreślił Ryszard Proksa przewodniczący  
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

Fot. Michał Nowak / KPRM

„Solidarność” PKS Rzeszów 
u grobu błogosławionego

29-30.04.2019 r. straż przy grobie błogosławionego Jerzego Popie-
łuszki pełnili członkowie „Solidarności” PKS w Rzeszowie: Barbara 
Mazur, Krystyna Kicińska, Władysław Kłoda, Stanisław Soboń, An-
drzej Kołodziej, Bogdan Włoch, Bogdan Piecuch i Zbigniew Opoń.

Zgłaszamy przyjaznego 
pracodawcę

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ogłosiło rozpo-
częcie XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
Zgłaszać wnioski można do 30 września 2019 r.

Celem konkursu jest promo-
wanie pracodawców, którzy 
wyróżniają się w stosowaniu 
dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w szczególności poprzez 
stabilność zatrudnienia, prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz prawa do 
zrzeszania się w związki zawodo-
we. Kandydatów zgłaszają pod-
stawowe jednostki organizacyjne 
„Solidarności”. Wyróżnione fir-
my szanują prawa pracowników 
oraz prowadzą u siebie dialog 
społeczny. 

Kandydatów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarno-
ści”. Regulamin konkursu i  wniosek  
o  przyznanie certy�katu dostępne są 
na www.solidarnosc.org.pl



IIIINFOSERWIS NR 4/2019

Parlamentarzyści, samorzą-
dowcy i przedstawiciele rządu 
w terenie, wzięli udział w ob-
chodach 1053. rocznicy Chrztu 
Polski. Uroczystości, których 
organizatorem byli Marszałek 
Województwa Podkarpackiego 
i Stowarzyszenie Ośrodek Myśli 
Prymasa Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Komańczy, odby-
ły się 13 kwietnia 2019 r. przed 
pomnikiem upamiętniającym 
rocznicę Chrztu Polski ustawio-

nym przed gmachem urzędu 
marszałkowskiego. 

Uroczystości zostały poprze-
dzone Mszą Świętą odprawioną 
w Bazylice Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny oo. Ber-
nardynów w Rzeszowie. Po mszy 
nastąpił przemarsz pod pomnik, 
gdzie złożono wieńce. Asystę 
honorową przy pomniku oraz 
sztandar wystawił Związek Strze-
lecki „Strzelec” im. Józefa Piłsud-
skiego w Rzeszowie. 

Rocznica Chrztu Polski

Pamięci ofiar tragedii 

Kwiaty w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”  
złożył przewodniczący Roman Jakim

Hołd w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 
oddali Bogumiła Stec-Świderska i Marek Hojło

Przed pomnikiem symbolizu-
jącym rozdarte skrzydło prezy-
denckiego Tupolewa, znajdują-
cym się przed gmachem urzędu 
marszałkowskiego złożono wią-
zanki i zapalono znicze, upamięt-
niając 96 ofiar katastrofy lotni-
czej prezydenckiego samolotu 
pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 
2010 roku.

W uroczystości udział wzięli 
m.in. parlamentarzyści, samo-
rządowcy, przedstawiciele służb 
mundurowych, organizacji kom-
batanckich i Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” im. Józefa Pił-
sudskiego w Rzeszowie. Asystę 
honorową na czas rocznicowych 
uroczystości wystawiła 21. Bry-
gada Strzelców Podhalańskich.

Pod hasłem „Przy Maryi 
w mocy Ducha Bożego” 27-28 
kwietnia, odbyła się w Sanktu-
arium Matki Bożej Licheńskiej 
20. Ogólnopolska Pielgrzymka 
NSZZ „Solidarność”. 

Pielgrzymkę rozpoczęła droga 
krzyżowa odprawiona w sobotni 
wieczór na placu przed licheń-
ską bazyliką. 

Głównym punktem spotkania 
była uroczysta, niedzielna msza 
celebrowana przed Cudownym 
Obrazem Matki Bolesnej Królo-
wej Polski. 

Do bazyliki zostało wprowa-
dzonych procesyjnie ponad 100 
pocztów sztandarowych z całego 
kraju. W procesji zostały również 
wniesione relikwie bł. Jerzego 
Popiełuszki.

Celebracji Eucharystii prze-
wodniczył ks. Janusz Kumala 
MIC, kustosz licheńskiego Sank-
tuarium. 

Po Mszy św. uczestnicy uda-
li się wraz z pocztami sztanda-
rowymi pod pomniki: św. Jana 
Pawła II, bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, kapelana „Solidarności” 
oraz obelisk, upamiętniający 
powstanie NSZZ „Solidarność”, 
znajdujące się nieopodal bazyli-
ki. Przedstawiciele poszczegól-
nych regionów i zakładów pracy, 
po odśpiewaniu hymnu narodo-
wego, złożyli pod pomnikiem Po-
piełuszki kwiaty.

W pielgrzymce uczestniczyło 
kilka tysięcy związkowców.  Z Re-
gionu Rzeszowskiego do Liche-
nia wyjechało 60 pielgrzymów.

Pielgrzymka do Matki
Bolesnej Królowej Polski

Licheńska droga krzyżowa z udziałem pielgrzymów z naszego Regionu

Przed obeliskiem, upamiętniającym powstanie NSZZ „Solidarność”
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

Jak dobrze być lemingiem! 
- Wszak, gdy umysł się mozoli, zawsze później głowa boli - twierdziła Hero-

diada z „Szopki Noworocznej 2015 roku” (której podobieństwo do ówczesnej 
premier, Ewy Kopacz, było oczywiście najzupełniej przypadkowe). Wyznawała 
przy tym zasadę, że: - Każda bzdura prawdą bywa, kiedy ją się tak nazywa - 
i zgodnie z tą zasadą konsekwentnie postępowała. Zresztą nie tylko ona…

Bo po co wysilać umysł, narażając się przy tym na nieznośny ból głowy, kie-
dy od myślenia są inni! Wystarczy włączyć telewizor, nastawiony zawsze na 
ten sam ulubiony kanał, a później już tylko z lubością wsłuchiwać się w całą 
prawdę, przez całą dobę! Gdy zastąpi się głowę telewizorem, wszystkie wątpli-
wości od razu znikają! Niewiele więcej wysiłku wymaga przeczytanie jakie-
goś artykułu w gazecie, której nazwa może sugerować, że znajdziemy w niej 
teksty napisane przez publicystów prezentujących wszelkie możliwe poglądy, 
czyli że możemy sobie do woli wybierać. Czy choćby zapoznanie się z  moc-
nym komentarzem politycznym zamieszczonym w polskojęzycznym tygodniku 
o cudzoziemskiej nazwie. Bo i po co mamy samodzielnie myśleć, skoro mamy 
tylu wybitnych fachowców od myślenia!

Lemingi naturalne są miłymi zwierzaczkami, mającymi jednak podobno dziw-
ny zwyczaj bezmyślnego masowego rzucania się ze skał w otchłań morza, gdzie 
oczywiście giną. Lemingi ludzkie, mentalne, choć uważają siebie samych i tych, 
co identycznie jak oni myślą i postępują za ludzi wszystko najlepiej wiedzących, 
nie zdają sobie najzupełniej sprawy z tego, że postępują niemal identycznie, jak 
ich naturalni krewniacy. Oglądając otaczający ich świat poprzez ekran telewizo-
ra, czy czytując jak wygląda w „postępowej, niezależnej” gazecie, dostrzegają to, 
czego normalny człowiek gołym okiem dostrzec nie może. Nic zatem dziwnego, że 
jedynie prezentowaną im przez manipulatorów rzeczywistość uważają za praw-
dziwą, a wszelką inną za fałsz. Są zresztą z tego powodu niezmiernie dumni. Gar-
dzą jawnie wszystkimi, których uważają za głupich „moherów”, czyli widzącymi 
inaczej niż oni, i myślącymi od nich inaczej! Co więcej, przypisują wspomnianym 
„moherom” swoje własne cechy, twierdząc, że ulegają bezmyślnie PiS-owskiej pro-
pagandzie. Nie podejmują więc z nimi rzeczowej dyskusji na argumenty, uważa-
jąc że ujmą dla nich byłoby zniżać się do dyskusji z fanatykami PiS.

Życie lemingów jest proste, bo pozbawione jakichkolwiek wątpliwości, a za-
razem przerażające, gdyż są święcie przekonani, że w świecie, a w szczególności 
w Polsce, roi się od skrajnych nacjonalistów, populistów, ukrytych agentów Pu-
tina i wszelakiego rodzaju wrogów postępu.

Nic zatem dziwnego, że po wygraniu w  2015 roku przez obóz Zjednoczo-
nej Prawicy wyborów parlamentarnych lemingi mentalne poczuły się z dnia 
na dzień ludźmi wszechstronnie zniewolonymi, nieustannie inwigilowanymi, 
pozbawionymi wszelkich praw, zagrożonymi �zycznie przez rząd PiS i jakichś 
bliżej nieokreślonych faszystów. Nie wierzycie? Oto dwa wymowne przykłady.

Pierwszy z nich: - Gdy w Polsce, jak w większości państw Unii Europejskiej 
(o ile nie we wszystkich) wprowadzono obowiązek rejestracji kart SIM, słyszałem 
powszechne narzekanie lemingów, że nie można już swobodnie rozmawiać przez 
telefon komórkowy, bo wszyscy są nieustannie podsłuchiwani. A gdy starałem się 
im wytłumaczyć, że jest to absurd, bo po co rząd PiS miałby to robić, a dodat-
kowo jest to niemożliwe, bo wymagałoby zaangażowania do takiego totalnego 
podsłuchiwania setek tysięcy osób – zazwyczaj odpowiadano mi: - nie wiemy po 
co to robi, i w jaki sposób to robi, ale wiemy, że to robi! I koniec rozmowy!

Drugi przykład: - Opowiadałem kiedyś pewnej egzaltowanej, światłej pani 
o inicjatywie zasłużonego, długoletniego działacza „S”, Mariana Irzyka, który 
podjął i zrealizował dzieło upamiętnienia w swojej rodzinnej miejscowości Po-
laków zamordowanych podczas wojny przez Niemców za pomaganie Żydom. 
Zanim jeszcze skończyłem mówić, usłyszałem od niej: - Jakże on się nie boi! 
Wielce zdziwiony zapytałem: - Kogo i dlaczego miałby się bać? I ze zdumieniem 
usłyszałem: – Jak to kogo, faszystów! Przecież pod rządami PiS faszyści pod-
nieśli głowy! Roi się od nich wszędzie, a o ich wyczynach mówi już cały świat!

Wspomniana pani na pewno nigdy w życiu żadnego faszysty nie spotkała, 
ale widziała ich w telewizorze i czytała o nich w gazetach, więc wydaje jej się, 
że są wszędzie, a ona wszystko o nich wie. 

Myślę, że najlepszym podsumowaniem tego krótkiego wywodu będzie rymo-
wanka: - Jak dobrze być lemingiem, bo leming wszystko wie. Gdzie zło, do-
strzega dobro, gdzie dobro, widzi złe! 

Jerzy Klus

Jak podaje portal dlahandlu.
pl, opierając się o dane uzyskane 
od Centrum Monitorowania Ryn-
ku (CMR), w lutym 2019 r. łączna 
wartość sprzedaży w sklepach 
małoformatowych do 300 m2 
wzrosła o 10% w porównaniu do 
lutego 2018 r. Także liczba trans-
akcji była o prawie 5% wyższa niż 
przed rokiem. Jeśli chodzi o sty-
czeń, tutaj także małe sklepy za-
notowały wzrost - o 6,3%. Czyżby 
zwiększenie liczby Wolnych Nie-
dziel w miesiącu miało - wbrew 
narracji promowanej przez 
większość mediów - dobry wpływ 
na kondycję małych handlowych 
przedsiębiorstw?

Wzrost o ponad 10% w uję-
ciu rocznym, to efekt zarówno 
wyższej liczby transakcji, jak 
i większego koszyka – w lutym 
2019 r. klienci wydawali na za-
kupy w sklepach małoformato-
wych do 300 m2 średnio 14,84 zł, 
o 4,5% więcej niż rok wcześniej 
- informuje portal dlahandlu.pl, 
powołując się na dane CMR. Co 
ciekawe z artykułu dowiadujemy 
się, iż zwiększoną wartość koszy-
ka w tym miesiącu zanotowały 
również supermarkety, jednak 
mniejsza liczba transakcji spo-
wodowała spadek obrotów w tym 
kanale o 4,4% w ujęciu rocznym.  

 Jak wynika z danych CMR, 
w styczniu 2019 r. łączna wartość 
sprzedaży w sklepach małofor-
matowych do 300 m2 w porów-
naniu do stycznia 2018 r. wzrosła 
o 6,3%, chociaż liczba transakcji 
była o prawie 2% niższa niż przed 
rokiem - czytamy w oficjalnych 
danych CMR. 

A jak wyglądała wartość sprze-
daży w supermarketach 301-2500 
m2 (z wyłączeniem dyskontów)?

 W tym kanale sprzedaży niewiel-
ki spadek sprzedaży odnotowano 
w ujęciu rocznym – w styczniu wy-
datki klientów były o 2,5% niższe 
niż rok wcześniej - podaje CMR.

Przypomnijmy, że w zarówno 
w styczniu jak i lutym 2018 roku 

W małych sklepach 
WZROST sprzedaży! 

sprzedaż odbywała się we wszyst-
kie dni tygodnia, gdyż nie obo-
wiązywało jeszcze prawo o Wol-
nych Niedzielach. Dane z tych 
dwóch miesięcy wskazują jedno-
znacznie, że małe sklepy zyskują 
na ograniczeniu handlu. Tracą 
natomiast najwięksi gracze.

Tymczasem w medialnym obie-
gu krążą informacje, że po wpro-
wadzeniu ograniczenia handlu 
w niedzielę tygodniowe obroty 
drobnych handlarzy spadły o 20-
30%. Pisaliśmy o tym na łamach 
Tysol.pl. 

To pokazuje, z jak silnym lob-
bingiem i przekłamaniami mamy 
w tej chwili do czynienia. Na ra-

zie nie ma żadnych dowodów 
na to, żeby ograniczenie handlu 
w niedzielę powodowało upadki 
małych sklepów, a wręcz prze-
ciwnie. GUS pokazał ile skle-
pów zostało wyrejestrowanych 
- według danych w 2017 roku 
zamknięto więcej sklepów niż 
w 2018r. Zarówno dane GUS, jak 
i przedstawione tutaj przez CMR 
pokazują, że Wolne Niedziele 
mają dobry wpływ na kondycję 
małych przedsiębiorstw, oraz 
z jak wielką medialną nagonką 
i manipulacją mamy do czynie-
nia. Bardzo wpływowe ośrodki są 
przeciwne Wolnym Niedzielom 
i dlatego wiele mediów - głów-
nie zagranicznych - bierze udział 
w tej kampanii przekłamania - 
powiedział specjalnie dla Tysol.
pl Alfred Bujara, Przewodniczący 
Sekretariatu Krajowego Handlu, 
Banków i Ubezpieczeń NSZZ „So-
lidarność”. 

Ta machina kłamliwej kam-
panii jest tak silna, że naprawdę 
ciężko to zatrzymać. Dane poka-
zują jednak coś zupełnie innego. 
Mam nadzieję, że parlamenta-
rzyści wnikliwie zbadają temat 
i nie dadzą się zwieść tej nagonce 
- podsumował przewodniczący.

źródło: dlahandlu.pl, cmr.com.pl, 
www.tysol.pl / raw



V

- 15 maja (środa) o godz. 8.30 w ZR
na bezpłatne seminarium 

„Czynniki chemiczne 
w przemyśle maszynowym”

- 12 czerwca (środa) o godz. 8.30 w ZR
na szkolenie podstawowe z zakresu

działań w sferze budżetowej, 
w tym oświaty

Dodatkowe informacje: Barbara Staszczak, 
17 8501432, bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl
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6 kwietnia 2019 r. w Powiato-
wym Centrum Edukacji Kultu-
ralnej w Ropczycach odbyło się 
V Forum Kobiet Podkarpacia im. 
dr Grażyny Gęsickiej pt. "Kobiety 
w 100-lecie Niepodległości". 

Forum odbywa się od 2013 roku 
z inicjatywy Posłanki na Sejm 
Pani Profesor Józefiny Hryn-
kiewicz, która do udziału w nim 
zaprosiła również Bogumiłę 
Stec-Świderską, za-cę przewod-
niczącego NSZZ „Solidarność” 
Regionu Rzeszowskiego.

Spotkanie było doskonałą spo-
sobnością do dyskusji o roli Pań 
we współczesnym życiu oraz 
promowania kreatywnych i peł-

nych zaangażowania postaw na 
wielu płaszczyznach, które służą 
lokalnemu społeczeństwu. Klu-
czowym momentem Forum było 
wyróżnienie kobiet szczególnie 
aktywnych. W gronie nagrodzo-
nych statuetką "Wenus" znalazły 
się m.in.: Ewa Leniart - Wojewoda 
Podkarpacki, Małgorzata Rauch 
- Podkarpacki Kurator Oświa-
ty. Uwieńczeniem wydarzenia 
było posadzenie Dębu „Kobie-
tom w 100-lecie Niepodległości”. 
Podczas spotkania można było 
również podziwiać wystawy po-
święcone Kobietom Podkarpacia 
w walce o Niepodległość oraz wy-
słuchać ciekawych wykładów. 

Forum Kobiet Podkarpacia

Małgorzata Rauch, która jest członkiem NSZZ „Solidarność” 
odbiera  z rąk poseł J. Hrynkiewicz wyróżnienie

4 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 
przed Urzędem Wojewódzkim 
w Rzeszowie, w imieniu wielu ty-
sięcy członków NSZZ Solidarność  
województwa podkarpackiego, 
zorganizowanych w  regionach: 
Rzeszowskim, Przemyskim, Pod-
karpackim i Ziemi Sandomier-
skiej,  związkowcy manifestowali 
niezadowolenie z powodu braku 
dialogu ze stroną społeczną oraz 
nierównego traktowania pracow-
ników.

Roman Jakim, przewodniczący 
Zarządu Regionu Rzeszowskie-
go  podkreślał, że związkowcy 
doceniają i popierają działania 
Zjednoczonej Prawicy, wprowa-
dzające szereg dobrych i korzyst-
nych rozwiązań kierowanych 
do  rodzin, emerytów, ludzi mło-
dych, a tak naprawdę dla wszyst-
kich Polaków. - Cieszy nas fakt, 
że Rząd podejmuje decyzje, które 
wpływają na poprawę warunków 
życia milionów Polaków, ale pra-
gniemy jednak zwrócić uwagę, że 
wzrost gospodarczy, doskonała 
sytuacja finansów publicznych, 
oprócz programów społecznych, 
musi mieć przełożenie również 
na wynagrodzenia pracowników, 
dlatego nie ma i nie będzie na-
szej zgody na poprawę warunków 
pracy i płacy dla wybranych grup 
pracowników, podczas gdy innym 
tego prawa się odmawia -  uważa 
przewodniczący.

Zdaniem związowców, skoro 
NSZZ „Solidarność” jest człon-
kiem  Rady Dialogu Społeczne-
go,  sprawy, dotyczące warunków 
pracy i płacy powinny być rozwią-
zywane na tym właśnie forum, 
gdzie wszystkie branże i grupy 
zawodowe mają swoją reprezen-
tację. Doraźne gaszenie sporów 
pojedynczych branż powoduje, 
ich zdaniem, powstawanie rosz-

czeń coraz to nowych grup pra-
cowników na masową skalę, a sy-
tuacja taka nie sprzyja dialogowi, 
ani bezpieczeństwu państwa.

Protestujący złożyli na ręce 
Wojewody list do Premiera, 
w którym domagają się pilnych 
rozwiązań zgłaszanych przez 
NSZZ „Solidarność” postulatów 
dla dobra Polski i Polaków, w tym:

• podwyżek w sferze finansów 
publicznych,

• wprowadzenia kryterium sta-
żowego uprawniającego do przej-
ścia na emeryturę bez względu 
na wiek,

• odmrożenia wskaźnika nali-
czania Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• systemowych rozwiązań sta-
bilizujących ceny energii oraz 
wsparcia dla przemysłu energo-
chłonnego,

• niewliczania do minimalnego 
wynagrodzenia dodatku za usłu-
gę lat.

Po manifestacjach NSZZ „So-
lidarność przed 16. urzędami 
wojewódzkimi strona rządowa 
powróciła do rozmów. Rozmo-
wy odbywają się w powołanych 
jeszcze w lutym br. związkowo-
-rządowych zespołach robo-
czych. W kilku punktach nastąpił 
postęp w rozmowach, ale trud-
no mówić jeszcze o przełomie - 
oceniają członkowie Krajowego 
Sztabu Protestacyjno-Strajkowe-
go NSZZ „Solidarność”, który ob-
radował 5 kwietnia w Warszawie. 

NSZZ „Solidarność” pozostając 
w formule sztabu protestacyjno-
-strajkowego, będzie kontynu-
ować negocjacje. Oprócz dotych-
czasowych zespołów powołano 
podzespoły m.in. dot. emerytur 
i systemu ubezpieczeń społecz-
nych oraz Służby Ochrony Kolei.

Chcemy równego 
traktowania pracowników

Zapraszamy 
społecznych
 inspektorów 

pracy 



VI

Małgorzacie MATIAS
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Zanim jeszcze władze PRL po-
nownie zalegalizowały działal-
ność Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „S” 
(nastąpiło to dopiero 17 kwiet-
nia 1989 roku), krajowe i regio-
nalne struktury Związku już 
intensywnie przygotowywały 
się do udziału w wyborach par-
lamentarnych, w których po raz 
pierwszy o wybór ubiegać się 
mogli kandydaci niezależni.

Na początku roku 1989 prawie 
wszystkie regionalne struktu-
ry nielegalnej nadal „S” działały 
zupełnie jawnie, a z każdym ty-
godniem przybywało także dzia-
łających jawnie organizacji za-
kładowych. 6 lutego rozpoczęły 
się obrady „okrągłego stołu”, na 
wyniki których z wielką nadzieją 
oczekiwała większość związkow-
ców, licząc że doprowadzą one 
nie tylko do oficjalnego zalegali-
zowania „S”, ale także umożliwią 
przedstawicielom opozycji ubie-
ganie się o wybór do parlamen-
tu. By się zawczasu przygotować 
na taką ewentualność, jeszcze 18 
grudnia 1988 roku w Gdańsku 
utworzono Komitet Obywatelski 
przy Lechu Wałęsie, a wkrótce 
potem, w całym kraju powsta-
wać zaczęły regionalne Komitety 
Obywatelskie. W naszym regio-
nie Komitet Obywatelski przy Re-
gionalnej Komisji Wykonawczej 
„S” powstał 7 lutego 1989 roku 
(patrz: „Odradzało się społeczeń-
stwo obywatelskie” – „Infoserwis” 
nr 3 z marca 2019 roku).

7 kwietnia, czyli dwa dni po 
zakończeniu obrad „okrągłe-
go stołu”, Krajowa Komisja Wy-
konawcza „S” uznała, że nale-
ży maksymalnie wykorzystać 
okazję, jaką dawała możliwość 
uczestniczenia przedstawicieli 
„S” w częściowo wolnych wybo-
rach parlamentarnych. Człon-
kowie KKW „S” zwrócili się do 
Komitetu Obywatelskiego przy 
Lechu Wałęsie o objęcie patrona-
tu nad kampanią wyborczą i za-
lecili strukturom regionalnym 
„S” zorganizowanie się na czas 
wyborów.

„Solidarność” w przededniu wyborów kontraktowych
9 kwietnia Komitet Obywa-

telski przy RKW przekształcił 
się na czas kampanii wyborczej 
w Rzeszowski Komitet Obywatel-
ski „S”, rozszerzając swój skład 
o przedstawicieli środowisk soli-
darnościowo-opozycyjnych z te-
renu województwa rzeszowskie-
go. RKO „S” objął patronat nad 
kampanią wyborczą kandydatów 
na posłów i senatorów z listy „S” 
z województwa rzeszowskiego, 
powołał komisarza ds. wyborów 
i komisję wyborczą - zobowią-
zując ich do opracowania sche-
matu prowadzenia kampanii. 
Przewodniczącym Komisji Wy-
borczej został Stanisław Łakomy, 
a jego zastępcami Jerzy Koziarz 
i Zbigniew Kazimierz Wójcik. 
28 kwietnia RKO „S” ogłosił, że 
kandydatami na senatorów będą 
Bolesław Fleszar i Józef Ślisz, 
a na posłów - Adam Matuszczak 
(w okręgu rzeszowskim) i Sta-
nisław Padykuła (w mieleckim). 
Przez pierwsze dni kampanii 
wyborczej tymczasową siedzi-
bą RKO był rzeszowski klasztor 
o.o. bernardynów, później został 
nią lokal w budynku Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji (przy ul. Naruszewi-
cza).

Rzeszowska RKW „S” wspie-
rała kampanię wyborczą RKO 
„S”, a w biuletynie „Solidarność 
Trwa” zamieszczane były obszer-
ne informacje dotyczące wybo-
rów, w tym komunikaty i oświad-
czenia RKO. Podczas spotkań 
związkowych dyskutowano m.in., 
w jaki sposób należy się zacho-
wać w dniu 1 maja, bo choć było 
to święto świata pracy, poprzez 
to, że w okresie PRL zostało ono 
zawłaszczone przez komunistów, 
nikt nie miał ochoty na święto-
wanie. Po dyskusji uznano, że 
należy wykorzystać ten dzień 
na promocję kandydatów „S” do 
parlamentu, jak również zorga-
nizować wtedy kiermasz prasy 
niezależnej i projekcję filmów 
o tematyce społeczno-związko-
wej. 

1 maja w wypełnionej do 
ostatniego miejsca sali domu 

katechetycznego rzeszowskie-
go kościoła farnego odbyło się 
pierwsze od chwili powstania 
PRL całkowicie wolne spotka-
nie wyborcze, podczas którego 
kandydaci na parlamentarzy-
stów Józef Ślisz, Bolesław Fleszar 
i Adam Matuszczak zaprezento-
wali swoje programy wyborcze 
i odpowiadali na zadawane im 
z sali pytania. Podobne spotkanie 
z udziałem Stanisława Padyku-
ły odbyło się w Mielcu. Na rze-
szowskim placu farnym zbierano 
podpisy na listach poparcia dla 
kandydatów „S” i rozprowadza-
no cegiełki na fundusz wybor-
czy. Przed stolikami, na których 
je zbierano ustawiały się bardzo 
długie kolejki.

Podczas spotkań zachęcano 
związkowców do włączenia się 
w kampanię wyborczą, a oba-
wiając się fałszerstw wyborczych 
zalecano im zgłaszanie się do 
pracy w obwodowych komisjach 
wyborczych, a gdy ich skład był 
już ustalony, jako mężów zaufa-
nia kandydatów „S”. Z uwagi, że 
zgodnie z ustaleniami „okrągłe-
go stołu”, kandydaci niezależni 
mogli się ubiegać jedynie o 35 
procent miejsc w sejmie, a po-
zostałe 65 procent miejsc zare-
zerwowanych było dla osób kan-
dydujących z list PZPR, ZSL i SD, 
sugerowano głosowanie tylko na 
kandydatów opozycji i skreśla-
nie wszystkich kandydatów ko-
alicji rządowej. Zwracano przy 
tym uwagę na fakt, że przyznanie 
przez komunistów 35 procent 
miejsc w sejmie kandydatom 
niezależnym nie dawało gwaran-
ci, że obejmą je osoby startujące 

z listy KO „S”. O wybór z tej puli 
mogli się bowiem ubiegać wszy-
scy obywatele, nie będący człon-
kami trzech legalnych partii, 
a zatem także w różnoraki spo-
sób silnie związani z komunista-
mi. Stąd też istniały w pełni uza-
sadnione obawy, że komunistom, 
którzy mieli do dyspozycji cały 
aparat władzy i wszystkie media 
(oprócz niezależnych - oficjalnie 
nielegalnych), uda się część ta-
kich osób wprowadzić do sejmu, 
a tym samym jeszcze bardziej 
zmniejszyć w nim liczbę posłów 
KO „S”.

Nie wszystkie spotkania przed-
wyborcze przebiegały bez zakłó-
ceń, bo komuniści często starali 
się je uniemożliwić. Dyrekcja 
rzeszowskiej WSK nie wydała 
zgody na odbycie na terenie za-
kładu spotkania Adama Matusz-
czaka z załogą, pomimo że był on 
pracownikiem WSK, równocze-
śnie zachęcając pracowników do 
udziału w spotkaniach z kandy-
datami z listy koalicyjno-rządo-
wej, którzy nie byli pracownikami 
WSK. Szykanowano także osoby 
zaangażowane w prowadzenie 
kampanii wyborczej i bardziej 
aktywnych członków Komisji 
Wyborczej przy RKO, m.in. gro-
żąc Stanisławowi Alotowi eksmi-
sją z niedawno przydzielonego 
mu mieszkania.

Pomimo tych trudności, kam-
pania wyborcza kandydatów 
wspieranych przez „S” przebie-
gała sprawnie, a na spotkania 
przedwyborcze przychodziło za-
wsze bardzo dużo osób.

Jerzy Klus

Teresie MIGUT
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża

 składają koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
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 Umowa darowizny została 
uregulowana w art. 888-902 
Kodeksu cywilnego. Zgodnie 
z nią darczyńca zobowiązuje 
się do bezpłatnego świadcze-
nia na rzecz obdarowanego 
kosztem swego majątku. Naj-
częściej mamy do czynienia 
z darowizną nieruchomości, 
samochodu czy pieniędzy. 
W drodze darowizny można 
także przekazać udział w spół-
ce czy akcje. Bezpłatny charak-
ter oznacza, że druga strona 
umowy nie musi nic świadczyć 
w zamian za uczynioną daro-
wiznę.

Oświadczenie darczyńcy po-
winno być złożone w formie 
aktu notarialnego, natomiast 
oświadczenie obdarowanego 
w formie dowolnej. W razie 
niedochowania formy umowa 
jest nieważna. Istnieje jednak 
wyjątek od tej zasady.

Ma on miejsce wtedy, gdy 
mimo niezłożenia przez dar-
czyńcę oświadczenia w odpo-
wiedniej formie, przyrzeczone 
świadczenie zostało spełnione. 
Gdy umowa darowizny doty-
czy rzeczy oznaczonych co do 
tożsamości oraz strony nie za-
strzegły, że przeniesienie pra-
wa nastąpi z chwilą wydania 
rzeczy, to również wtedy umo-
wa zawarta w nieodpowiedniej 

formie jest ważna.
Powyższe wymogi formy są 

jednak niewystarczające w przy-
padku darowizny nieruchomo-
ści. Wówczas umowa musi być 
sporządzona przez notariusza.

W umowie darowizny należy 
dokładnie określić strony oraz 
przedmiot darowizny. Przedmiot 
ten powinien stanowić własność 
darczyńcy. W umowie darczyńca 
zobowiązuje się do darowania 
przedmiotu darowizny, obdaro-
wany zaś oświadcza, iż darowiznę 
przyjmuje. W umowie darowizny 
powinna być też wskazana data 
oraz miejsce jej sporządzenia.

Zgodnie z Kodeksem rodzin-
nym i opiekuńczym przedmioty 
majątkowe nabyte poprzez da-
rowiznę należą do majątku oso-
bistego każdego z małżonków. 
W umowie darowizny darczyńca 
może jednak postanowić, iż prze-
kazuje darowiznę obojgu mał-
żonkom.
Darowiznę można odwołać w razie:
- rażącej niewdzięczności obda-
rowanego w stosunku do dar-
czyńcy.Uprawnienie do odwoła-
nia darowizny z powodu rażącej 
niewdzięczności przysługuje 
darczyńcy, który jednak nie może 
odwołać darowizny, jeśli obdaro-
wanemu przebaczył, a także spad-
kobiercom darczyńcy. Upraw-
nienie do odwołania darowizny 

wygasa z upływem jednego roku 
od dnia, w którym uprawniony 
dowiedział się o niewdzięczności 
obdarowanego lub w razie prze-
baczenia obdarowanemu;
- niedostatku darczyńcy,  jeśli 
pogorszenie sytuacji majątkowej 
nastąpiło po zawarciu umowy 
darowizny, a umowa nie została 
jeszcze wykonana. Pogorszenie 
sytuacji majątkowej musi polegać 
na tym, że wykonanie darowizny 
nie może nastąpić bez uszczerbku 
dla utrzymania darczyńcy odpo-
wiednio do jego usprawiedliwio-
nych potrzeb albo dla ciążących 
na nim ustawowych obowiązków 
alimentacyjnych. Odwołania da-
rowizny dokonuje się przez złoże-
nie obdarowanemu oświadczenia 
woli o jej odwołaniu w formie pi-
semnej.

Opodatkowanie darowizny od-
bywa się na podstawie ustawy 
o podatku od spadków i daro-
wizn.

Co do zasady od otrzymanej 
darowizny należy zapłacić poda-
tek. Jego wysokość uzależniona 
jest od tego, do której grupy po-
datkowej zalicza się obdarowany.

Do grupy I zalicza się: małżonka, 
zstępnych (np. dzieci, wnuki, pra-
wnuki), wstępnych (np. rodziców, 
dziadków, pradziadków), pasierba, 
zięcia, synową, rodzeństwo, ojczy-
ma, macochę i teściów- 9637 zł. 

Do grupy II zalicza się: zstęp-
nych rodzeństwa (np. bratan-
ków, siostrzeńców, ich dzieci 
oraz wnuki), rodzeństwo rodzi-
ców, zstępnych i małżonków 
pasierbów, małżonków rodzeń-
stwa (np. bratowa) i rodzeństwo 
małżonków (np. siostra męża), 
małżonków rodzeństwa mał-
żonków, małżonków innych 
zstępnych- 7276 zł.

Do grupy III zalicza się 
wszystkich innych nabywców- 
4902 zł.

Jednak jeżeli nabycie na wła-
sność rzeczy bądź praw ma-
jątkowych od tej samej osoby 
następuje więcej niż jeden raz, 
to wówczas ujmuje się wartość 
przekazanej darowizny łącznie 
w okresie 5 lat poprzedzających 
rok, w którym nastąpiło ostat-
nie nabycie. Suma wszystkich 
otrzymanych darowizn od jed-
nej osoby w ciągu 5 lat będzie 
stanowiła podstawę opodatko-
wania.

Członkowie najbliższej ro-
dziny po spełnieniu kilku wa-
runków mogą zostać całkowicie 
zwolnieni od podatku. Otrzy-
maną darowiznę należy zgło-
sić do urzędu skarbowego na 
formularzu SD-Z2. Mamy na to 
6 miesięcy. Darowiznę pienięż-
ną należy udokumentować po-
twierdzeniem przekazania na 
rachunek bankowy nabywcy.

Grażyna Mierzwa

Umowa darowizny 

Stokrotka
nowa Organizacja 

Pracownicy handlu, to Załoga 
w której większą część stanowią 
kobiety, pracujące bardzo cięż-
ko, a jednocześnie grupa zawo-
dowa o najniższych dochodach. 
Możemy wspólnie, organizując 
się w NSZZ „Solidarność” działać 
w zakresie poprawy warunków 
pracy. Tam, gdzie funkcjonuje 
profesjonalny związek zawodowy 
z zapleczem prawnym i eksperc-
kim sytuacja pracowników ulega 
zmianom, wygląda lepiej, prawa 
pracownicze są bardziej respek-
towane. NSZZ „Solidarność” sku-
tecznie staje w obronie godno-
ści i praw człowieka, posiadamy 
wiedzę i doświadczenie. Razem 
możemy pomagać pracownikom 
w budowaniu dobrych relacji 
z pracodawcą.

W dniu 7 kwietnia 2019 roku 
pracownicy Stokrotki z Mielca 
podjęli decyzję o zorganizowaniu 

się i zasileniu szeregów członków 
NSZZ „Solidarność”.  Przeprowa-
dzono wybory, które z ramienia 
Regionu Rzeszowskiego koordy-
nowali: Joanna Turoń, Rafał Rze-
pecki oraz Marek Bajda. 

Z dniem 26 kwietnia 2019 roku 
w Regionalnym Rejestrze Orga-
nizacji Wydziałowych i Oddzia-
łowych Regionu Rzeszowskie-
go zarejestrowano Organizację 
Oddziałową NSZZ „Solidarność” 
w Stokrotka Sp. z o.o. Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność” z siedzibą w Mielcu.

Na funkcję Przewodniczącej 
została wybrana Anastazja Sudoł.

Nowo powstałą Organizację 
Oddziałową witamy na pokładzie 
oraz życzymy wszelkich sukce-
sów w działalności związkowej.

Joanna Turoń
Kierownik Regionalny ds. Rozwoju

zarejestrowana w Regionie Rzeszowskim
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