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W przeddzień 40-tej rocznicy 
wprowadzenia przez komunistów 
stanu wojennego, 10 grudnia 
2021 roku przy ulicy Adama Ma-
tuszczaka odsłonięto i poświęco-
no tablicę - Znak Pamięci Znanym 
i Nieznanym Ludziom Solidarności.

Została ona umieszczona na co-
kole obelisku z 1998 r., upamięt-
niającego Adama Matuszczaka. 
Równocześnie zmieniono jego 
lokalizację na teren siedziby ZR. 

Tablicę z napisem: Znanym 
i Nieznanym Ludziom Solidar-
ności w dowód dumy i pamięci 
w 41 rocznicę powstania NSZZ 
„Solidarność” oraz w 40 rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego 
wykonał artysta plastyk Sławo-
mir Bukała, a prace budowlane 
wykonała firma Texom.

W uroczystości udział wzięli 
dawni i obecni działacze „S” oraz 
zaproszeni goście:  Biskup Rze-
szowski Jan Wątroba, ks. Robert 
Mokrzycki – Diecezjalny Dusz-
pasterz Ludzi Pracy, ks. Piotr 
Potyrała – dyrektor rzeszowskiej 
Caritas, Ewa Leniart – Wojewo-
da Podkarpacki, Dariusz Iwa-
neczko – dyrektor rzeszowskiego 
oddziału IPN, Barbara Kiełb – 
Okręgowy Inspektor Pracy, Mał-
gorzata Rauch – Podkarpacki Ku-
rator Oświaty, Stanisław Kruczek 
– członek Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. Obecna była 
Henryka Matuszczak – wdowa po 
śp. Adamie – wraz z córką Ewą 
i wnukiem Adamem.

Rozpoczynając uroczystość, 
Roman Jakim – przewodniczący 

Znanym i Nieznanym Ludziom Solidarności w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Odsłonięcie tablicy - Znaku Pamięci  

Ufundowanie tablicy wspomogła cegiełka w formie medalu, upamiętniającego wizytę Jana Pawła II w Rzeszowie z 1991 roku

Zarządu Regionu Rzeszowskiego 
NSZZ „S”, powiedział m.in.: – Aby 
zniszczyć „S” i przekreślić marzenia 
o wolnej Polsce, 40 lat temu wła-
dza komunistyczna wprowadziła 
stan wojenny. Przemoc ze strony 
władzy, a równocześnie ofiara i po-
święcenie ze strony społeczeństwa. 
Tego, co się wtedy działo nie wolno 
nam zapomnieć. Mamy obowiązek 
przekazywać tę historię młodym, 
niezapominając o ofiarach. Tablica 
ta staje się równocześnie Znakiem 
Pamięci, jako pierwszy przystanek 
w  realizacji projektu, o który zabie-
gała  pani wojewoda – tj. należyte-
go upamiętnienia wydarzeń i ludzi 
Solidarności na terenie miasta 
Rzeszowa. Fundatorami tablicy 
pamiątkowej były osoby prywat-
ne, organizacje związkowe i ZR.   

Niech ta tablica będzie dla wszyst-
kich Znanych i Nieznanych podzię-
kowaniem za odwagę, walkę i wol-
ność, którą mamy dzisiaj.

Później głos zabrał Dariusz Iwa-
neczko, zwracając m.in. uwagę na 
fakt, że w Rzeszowie bardzo nie-
wielu ludzi wie, kto to był Adam 
Matuszczak, człowiek wierny 
wartościom i swojemu zakładowi 
pracy. Jego wierność wypływała 
z wartości, które wyznawał.

Wojewoda Ewa Leniart powie-
działa m.in.: - Jesteśmy obecnie 
w wyjątkowym momencie funk-
cjonowania Państwa Polskiego. 
Dlatego jest odpowiedni czas, by 
wspominając ludzi „S”, uzmysłowić 
wszystkim po raz kolejny, że wol-
ność i suwerenność państwa ma 
swoją cenę w ofierze obywateli.

cd. str. II
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Wśród innych wydarzeń zorganizowanych lub współorganizowanych 
przez Region Rzeszowski NSZZ "Solidarność" w ramach obchodów 40 
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego były :

* Audycje w Katolickim Radio VIA: Rozmowy ze Stanisławem Alotem, 
przewodniczącym Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Soli-
darność”, opozycjonistą, internowanym, wyrzuconym z pracy i powołanym 
do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym  w Czerwonym Borze.

* Audycje w Radio Rzeszów: specjalny cykl „Jak zapamiętałam 13 grud-
nia” wspomnienia kobiet „Solidarności”: Wanda Minicka-Wojturska; Irena 
Kozimala; Irena Kula-Granowska; Wanda Tarnawska; Elżbieta Markowicz; 
Ewa Konkel; Sławina Kargol; Stanisława Starzak; Zofia Mróz.

* Spotkania młodzieży z działaczami opozycji antykomunistycznej, 
w których udział wzięli m.in. członkowie oświatowej „Solidarności” Marian 
Irzyk (poniżej na zdjęciu), Stanisław Alot, Bogusława Buda.

Po mszy św. uczestnicy z  pocztami sztandarowymi zebrali się pod krzyżem 
misyjnym, gdzie odmówili modlitwę, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze

Spotkanie opłatkowe uczestników uroczystości 

cd. ze str. I

Bez wahania poświęcają oni temu 
celowi własne życie rodzinne, moż-
liwość realizacji planów zawodo-
wych, a często także własną wol-
ność, a nawet życie. A czynią to 
po to, by zachować suwerenny byt 
państwa. Nie mamy innego dro-
gowskazu, innego wyznacznika, 
oprócz tego, którego przynieśli nam 
ludzie tamtego pokolenia. Ludzie 
ci, żyją dziś w wielkiej skromno-
ści wśród nas. Żyją już w znacznie 
mniejszej liczbie, a czasami w zapo-
mnieniu, bez należnej im wdzięcz-
ności. Trudne czasy rodzą wielkich 
ludzi, a dobre czasy ludzi słabych. 
Dlatego dziś musimy dbać o to by-
śmy wychowywali silnych ludzi, bo 
od siły obywateli zależy siła pań-
stwa i jego istnienie.

Tablicę odsłonili: Henryka Ma-
tuszczak, Adam Śnieżek, kolejny 

Znanym i Nieznanym Ludziom Solidarności

Odsłonięcie tablicy - Znaku Pamięci

po A. Matuszczaku przewodni-
czący KZ „S” WSK; Mieczysław Li-
ber, prezes Stowarzyszenia Osób 
Represjonowanych i Gabriela 
Ostaszewska, przedstawicielka 
Młodzieży z Zespołu Szkół Tech-
nicznych, sąsiadującego z ZR. 
Poświęcenia dokonał bp Jan Wą-
troba w asyście ks. Roberta Mo-
krzyckiego i ks. Piotra Potyrały.

Następnie w świetlicy ZR odby-
ło się spotkanie opłatkowe, które 
było okazją do składania życzeń 
i wspomnień. Adam Śnieżek 
przypomniał więzienną wigilię 
w ośrodku internowania w Załężu 
i spotkanie z A. Matuszczakiem. 
Bogusława Buda, opowiadała 
o swoim udziale w studenckim 
strajku, jako studentka rzeszow-
skiej WSP. Wyraziła podziękowa-
nie Marianowi Irzykowi i Ada-
mowi Śnieżkowi za świadczenie 

o tej historii młodzieży szkolnej. 
Marian Irzyk uznał, ze jest to jego 
obowiązek, jako człowieka „S”. 
Podkreślił, że wiernie służy tej 
idei, gdyż pobłogosławił jej naj-
większy autorytet wszechczasów 
Jan Paweł II. 

Ks. Piotr Potyrała podziękował 
„S” za utrzymywanie ścisłych 
więzi z Caritasem, a także za 
przeprowadzane zbiórki żywno-
ści i dostarczanie ich ludziom 
potrzebującym. 

W holu siedziby ZR można było 
obejrzeć wystawę, poświęconą 

stanowi wojennemu, która była 
pokłosiem Wojewódzkiego Kon-
kursu Plastycznego organizowa-
nego przez ZR. 

Rzeszowskie uroczystości upa-
miętniające 40 rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego, za-
kończyła odprawiona 13 grudnia 
msza św. w kościele Farnym, 
w intencji Ojczyzny i ofiar stanu 
wojennego. Celebrował ją biskup 
Jan Wątroba, a kazanie wygłosił 
ks. prałat Ireneusz Folcik.

J. Klus

13 grudnia 2021 r. w Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więź-
niów Politycznych PRL odbyły 
się centralne obchody 40. rocz-
nicy wprowadzenia stanu wo-
jennego, w których udział wzięli 
przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda, prezydent An-
drzej Duda (na zdjęciu), premier  

Ogólnopolskie obchody 40. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego

Mateusz Morawiecki, marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek, liczni par-
lamentarzyści, członkowie rządu, 
członkowie NSZZ „Solidarność”, 
w tym internowani w 1981 r. 

Region Rzeszowski reprezen-
towali Bogumiła Stec-Świderska, 
zastępca przewodniczącego ZR 
i Paweł Szpunar, członek KK. red.

Reportaż radiowy, upamięt-
niający wydarzenia z lat 1981-83, 
„Zapal świeczkę pamięci” Joanny 
Siuty z SP w Czudcu otrzymał 
I miejsce w X Edycji Wojewódz-

kiego Konkursu Dziennikarskie-
go „Pamięć i tożsamość. Stan wo-
jenny”. Jego organizatorem była 
Regionalna Sekcja OiW NSZZ „S”. 
Więcej: oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl

Zapal świeczkę pamięci...

Wspólne zdjęcie z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Wiercanach

www.muzeumrakowiecka37.pl
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złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. Jest to o tyle 
bezpieczne rozwiązanie, że zawsze można odzyskać tę ulgę przy ze-
znaniu rocznym, a z pewnością uniknąć dopłaty podatku, gdy zarobki 
nie będą mieściły się w odpowiednim przedziale.

– związane z ulgą 4+
Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają pra-

wo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 
85528 zł rocznie. Zwolnienie dotyczy rodziców i opiekunów, a zatem 
każda z takich osób pełniąc swoją rolę w stosunku do dziecka ma pra-
wo do skorzystania z niego niezależnie - małżeństwo ma zatem łącz-
nie 2x85528 zł przychodu bez podatku, tak samo każdy z opiekunów. 
Zwolnienie z podatku związane z ulgą 4+ można zastosować jedynie 
po złożeniu przez zainteresowanych wniosku do pracodawcy o chęć 
skorzystania z tego przywileju. Dodatkowo każda z tych osób ma pra-
wo korzystać z kwoty wolnej od podatku, tj. z dodatkowych 30000 zł 
rocznie na każdą osobę.

– związane z zerowym PIT dla osób pracujących po osiągnięciu 
wieku emerytalnego

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki:
- osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat 

dla mężczyzn; pozostają w zatrudnieniu, nie mają ustalonego prawa 
do emerytury lub renty rodzinnej.

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, 
które maja przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie 
rozwiązały stosunku pracy (maja zawieszone prawo do emerytury).

Zwolnienie z podatku można zastosować jedynie po złożeniu przez 
takie osoby wniosku do pracodawcy o chęć skorzystania z tego przy-
wileju. Zwolniony od podatku jest przychód w wysokości 85 528 zł, je-
śli podlega ubezpieczeniom społecznym.

Płaca minimalna i stawka godzinowa
Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 złotych, czyli 

o 210 zł więcej, niż w 2021 roku.
W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, osoby zarabiające 

minimalną krajową nie zapłacą podatku dochodowego. Z pensji od-
ciągane będą tylko składki: emerytalna, rentowa, chorobowa i zdro-
wotna (646,44 zł), dlatego „na rękę” dostaną 2 363,56 zł.

W świetle obowiązującego prawa, do wysokości minimalnego wyna-
grodzenia nie wlicza się: dodatku za pracę w nadgodzinach; nagrody 
jubileuszowej; odprawy emerytalnej; odprawy rentowej.

Powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa zo-
stała ustalona na poziomie minimum 19,70 złotych (13,91 „na rękę”). 
Oznacza to wzrost o 1,40 zł względem 2021 roku.

Wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia powoduje zmianę wy-
sokości: minimalnego wynagrodzenia za przestój; wynagrodzenia 
za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy, ze względu na 
przewidziane w rozkładzie czasu pracy dni wolne; dodatku za pracę 
w porze nocnej; odszkodowania za naruszenie zasady równego trak-
towania w zatrudnieniu; maksymalnej wysokości odprawy z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika; 
kwot wolnych od potrąceń; minimalnej podstawy zasiłku.

Odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Za podstawę wartości odpisu na ZFŚS na 2022 r. przyjęte zosta-

nie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 
w drugim półroczu 2019 r., czyli 4 434,58 zł. W zeszłym roku odpis na 
ZFŚS wyniósł 4 134,02 zł, co oznacza wzrost o 300,56 zł rok do roku.

Obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego w normalnych wa-
runkach wyniesie 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
czyli 1 662,97 zł. Odpis wzrósł o kwotę 116,71 zł.

Odliczenie składek związkowych
Odliczenie od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na 

rzecz związków zawodowych, udokumentowane dowodem wpłaty do 
kwoty 300 zł rocznie. Skorzystać z odliczenia będzie można w rozli-
czeniu rocznym za 2022 rok. Możliwość skorzystania z ulgi w prak-
tyce oznacza, że wydatkując na składki rocznie 300 zł w ciągu roku 
- w rozliczeniu rocznym uzyska się zwrot w wysokości 51 zł.

Ważniejsze zmiany podatkowe
Podwyższenie kwoty pierwszego progu podatkowego - z 85 528 zł do 

120 000 zł; po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku 
dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30 000 zł, 
w związku z czym zwiększy się kwota zmniejszająca podatek z 43,76 zł  
do 425 zł.

Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej, która obejmuje osoby, 
które uzyskują przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospo-
darczej w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, czyli od 5 701 zł  
do 11 141 zł brutto miesięcznie.

Zwolnienie z podatku dla rodziców co najmniej 4 dzieci oraz osób 
pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego do wysokości rocz-
nego przychodu 85 528 zł.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymal-
nej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 
12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcz-
nych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie 
przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależ-
ne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Dodatek osłonowy w 2022 r.
Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których 

dochody w przeliczeniu na osobę nie będą przekraczały: 2100 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym. Roczne kwoty dodatku wynoszą: 400 zł dla gospodarstwa jed-
noosobowego; 600 zł dla 2-3 osobowego; 850 zł dla   4-5 osobowego lub 
1150 zł dla gospodarstwa 6 osobowego +.

Ważne! Wnioski, które należy złożyć w urzędzie gminy właściwej 
do miejsca zamieszkania wnioskodawcy, nie będą rozpatrywane po  
31 października 2022 r.

Oświadczenia pracownika, które warto złożyć 
jeszcze przed pierwszą wypłatą w 2022 roku

– związane z kwotą wolną od podatku
Pracownicy, którzy osiągają przychody z kilku źródeł, np. są zatrud-

nione na etacie i dodatkowo osiągają dochody z działalności gospo-
darczej, z emerytury lub renty – składają u pracodawcy deklarację 
PIT-2 (jeśli chcą mieć pomniejszony podatek o kwotę 425 zł miesięcz-
nie). Jeśli nie złożą deklaracji PIT-2, kwota wolna od podatku zostanie 
uwzględniona w rozliczeniu rocznym.

Pracownicy zatrudnieni w dwóch zakładach pracy – składają dekla-
rację PIT-2 wyłącznie u jednego z nich, ponieważ podwójne zastoso-
wanie kwoty wolnej może spowodować konieczność dopłaty podatku 
w rozliczeniu rocznym w wysokości nawet 5100 zł.

– związane z ulgą dla klasy średniej
Dla osób osiągających przychody w przedziale od 5701 zł do 11141 

zł ulga dla klasy średniej będzie stosowana automatycznie. Jednakże, 
jeśli pracownik spodziewa się, że jego dochody roczne mogą być niż-
sze lub wyższe od tych uprawniających do korzystania z ulgi, może 

Wsparcie dla rodzin  w 2022 roku
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Organizatorami edukacyjnego 
projektu „Żywe Muzeum”, który 
odbywał się w dniach 2-3 grud-
nia 2021 r. byli: Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Rzeszo-
wie i Regionalna Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” w Rzeszowie.

Celem cyklicznego wydarze-
nia, skierowanego do młodzieży 
jest popularyzowanie najnowszej 
historii Polski związanej z wpro-
wadzeniem stanu wojennego, 
powstaniem NSZZ „Solidarność”, 
jak też upowszechnianie miejsc 
związanych z historią regional-
nej „Solidarności”. Uczestnicy 
projektu przemieszczali się po 
Rzeszowie odwiedzając ważne 

punkty: Dawny Dom Kolejarza 
przy Placu Ofiar Getta (obecnie 
Uniwersytet Rzeszowski); Zamek 
Lubomirskich; Pomnik Tadeusza 
Kościuszki; Kościół Farny; Po-
mnik płk. Łukasza Cieplińskie-
go i członków IV ZG WiN; Insty-
tut Pamięci Narodowej Oddział 
w Rzeszowie (ul. Szopena 23); 
Bazylika Mniejsza i Klasztor OO. 
Bernardynów. Tam spotykali się 
ze świadkami wydarzeń, słucha-
jąc ich relacji, oglądając filmy  
i wystawy. Taka forma lekcji hi-
storii jest zdecydowanie cie-
kawsza dla młodego pokolenia. 
Wzięło w niej udział ponad 550 
uczniów.
Więcej: oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl

Gra terenowa „Żywe Muzeum”

Marian Irzyk na stanowisku w rzeszowskiej Farze

Prowadzone od 15 listopada 2021 
r., pod patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, negocjacje 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania  NSZZ „Solidarność” z Mini-
sterstwem Edukacji i Nauki doty-
czą wypracowania nowego systemu 
wynagrodzeń dla nauczycieli, które 
jest realizacją uzgodnień zawar-
tych z rządem w 2019 r. 

Zdaniem związkowców, podczas 
kolejnych spotkań, MEiN proponu-
je przyjęcie nowego systemu wy-
nagrodzeń tylko pod warunkiem 
powiązania go z tzw. pragmatyką 
zawodu nauczyciela, która funda-
mentalnie zmieni jego status za-
wodowy. A na takie połączenie nie 
ma zgody oświatowej „Solidarno-
ści”, która powróci do rozmów pod 
warunkiem, że negocjacje będą do-
tyczyły jedynie systemu wynagro-
dzeń dla nauczycieli, powiązanego 
z przeciętnym wynagrodzeniem 
w gospodarce narodowej.

Związkowcy nie zgadzają się na 
zwiększenie pensum dydaktycz-
nego nauczycieli z 18 do 22 godzin 
tygodniowo, jak planuje MEiN. Ich 
zdaniem takie rozwiązanie dopro-

wadzi do zwolnienia z pracy co naj-
mniej 50 tys. nauczycieli w całym 
kraju, a obrona miejsc pracy jest 
priorytetem Związku.  W przypad-
ku braku porozumienia z MEiN, 
KSOiW NSZZ „Solidarność” będzie 
domagała się od ministerstwa wa-
loryzacji wynagrodzenia nauczy-
cieli od 1 stycznia 2022 r., która 
zrekompensuje skutki inflacji  
i zapobiegnie dalszej pauperyza-
cji pracowników szkół i placówek 
oświatowych.

Jednocześnie KSOiW NSZZ „Soli-
darność” z zadowoleniem przyjęła 
wielokrotnie zapowiadane przez 
Ministra Edukacji i Nauki przy-
wrócenie zapisu art. 88 Karty Na-
uczyciela, dotyczącego możliwości 
przejścia na wcześniejszą emery-
turę. Uszanowanie znanej w prawie 
zasady lex retro non agit (prawo nie 
działa wstecz) stanie się faktem, bo-
wiem nauczyciele rozpoczynający 
pracę przed 1999 r. mieli pewność 
wynikającą wprost z zapisu ustawy 
Karta Nauczyciela, że będą mogli 
skorzystać z możliwości wcześniej-
szego przejścia na emeryturę. 

red.

Końca negocjacji nie widać

Region Rzeszowski NSZ „Solidarność” był współorganizatorem konkursu 
na przygotowanie projektów dydaktycznych gier planszowych „Solidarność” 
1980-2020. Pokolenia. Odbył się w dwóch kategoriach: gra rodzinna oraz gra 
dla dzieci 10+. Główną nagrodą w każdej z kategorii konkursu było wydanie 
zwycięskich gier.

Miło nam poinformować, że gry już są dostępne. Zainteresowanych prosi-
my o składanie zamówień w sekretariacie ZR, tel. 17 8621709. Koszt jednej 
gry, która może być doskonałym prezentem dla młodych i nie tylko to ok. 80 zł 
(cena może ulec zmianie w zależności od ilości zamówień).

Gra „Solidarność” zajęła pierwsze miejsce w kategorii gra rodzinna. Jest pro-
jektem Eweliny Żuczek z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Gra „Ku wolności. Od PRL-u do współczesnej Polski” zajęła pierwsze miej-
sce w kategorii gra dla dzieci +10. Jest projektem Aleksandra Oleszka, Bar-
tosza Łapkowskiego, Julii Wiater, Mateusza Kuliga i Emilii Wieczorek z I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.

Gry zabiorą uczestników w niezwykłą podróż do ostatnich lat Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, a zwłaszcza do trudnych lat 80. XX wieku, kiedy po-
wstał NSZZ „Solidarność”. W trakcie 40 lat istnienia tej, największej wówczas 
na świecie, organizacji opozycyjnej wobec rządów komunistycznych, czas, gdy 
była ona przewodnikiem Polaków w drodze do wolności, był okresem szcze-
gólnym. Te gry planszowe mają na celu przybliżenie, w przyjaznej formie, roli 
NSZZ „Solidarność” i osób którzy swoją ofiarnością i wysiłkiem dali podwali-
ny pod III RP, na której powstaniu kończy się ta wspaniała historia.

Konkurs na przygotowanie projektu gier planszowych „Solidarność” 1980-
2020. Pokolenia zorganizowali Wojewoda Podkarpacki i Podkarpacki Kurator 
Oświaty, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszo-
wie i Regionem Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”. Sponsorem wydarzenia 
była Fundacja PGE oraz Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”.

Gra planszowa o „Solidarności”

Działacze „Solidarności” w PCEK-Ropczyce

PCEK zorganizował wystawę „Spacyfikować nadzieje. Działania Służby Bez-
pieczeństwa wobec „Solidarności” 1980-1989”, na której eksponowane były 
także materiały związane z okresem legalnej działalności NSZZ „Solidarność” 
w 1980 i 1981 r., pamiątki internowanych w czasie stanu wojennego Stanisła-
wa Hulka i Jana Magdonia oraz artefakty, które działacze „Solidarności” zdo-
łali ocalić przed rekwizycją ze strony funkcjonariuszy SB. 
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Przedstawiciele NSZZ „Solidar-
ność”, zrzeszającego Organizacje 
Zakładowe Instytucji Kultury Wo-
jewództwa Podkarpackiego, po 
raz kolejny spotkali się 13 stycz-
nia, by omówić dalsze działania, 
zapobiegające spłaszczeniu płac 
pracowników merytorycznych 
tychże instytucji.

Działacze nie kryli rozczaro-
wania wobec niewystarczających 
działań samorządu województwa  
i jednostek mu podległych w celu  
zabezpieczenia potrzeb finanso-
wych pracowników.

Wzrost zagwarantowanej usta-
wą płacy minimalnej i symbo-
liczne podwyżki ze strony pra-
codawcy, powodują spłaszczenie 
wynagrodzeń  pracowników  

12 stycznia 2012 r. zakończyły 
się, zainicjowane przez Organiza-
cję Międzyzakładową Pracowników 
Telekomunikacji NSZZ „Solidar-
ność”, negocjacje ws. wzrostu wy-
nagrodzeń pracowników NexoTech 
S.A. w roku 2022.

Uzgodniono wzrost wynagro-
dzeń zasadniczych pracowników 
NexoTech S.A od 1 marca 2022 
r. Podwyżkami ma być objętych 
nie mniej niż 80% zatrudnionych 
w Strefach utrzymaniowych oraz 
Centrum Dyspozytorskim. Średni 
wzrost wynagrodzeń zasadniczych 
ma wynieść 250 zł, przy  minimal-
nej podwyżce 160 zł.

Ustalono również, że bezpośred-
ni przełożony pracownika zobo-
wiązany jest poinformować, z uza-
sadnieniem, o przyznaniu lub nie 
przyznaniu podwyżki, a pracownik 
ma prawo do odwołania się od nie-
przyznania podwyżki w terminie 
14 dni od uzyskania informacji od 
przełożonego.

Strony uwzględniły wzrost wyna-
grodzeń jakim zostali objęci pracow-
nicy NexoTech w latach 2019-2020, 

który miał miejsce w trakcie po-
wadzenia sporu zbiorowego. W za-
leżności od kondycji, możliwości 
i wyników finansowych oraz budże-
tu Spółki, pracodawca przewiduje/
dopuszcza możliwość wzrostu wy-
nagrodzeń w kolejnych latach.

Strony porozumienia uzgodniły, 
że wysokość wzrostu wynagrodzeń 
w kolejnych latach będzie przed-
miotem rozmów od stycznia każde-
go roku kalendarzowego, poczyna-
jąc od 2023.

Pracodawca zobowiązał się 
w procesie podwyżkowym do prze-
strzegania zakazu dyskryminacji, 
o którym mowa art.  11(3) kp, w tym 
ze względu na przynależność 
związkową. Porozumienie wejdzie 
w życie po podpisaniu przez praco-
dawcę i stronę związkową. 

Zawarcie porozumienia oznaczać 
będzie zakończenie sporu zbioro-
wego ws. żądań, dotyczących wzro-
stu wynagrodzeń pracowników 
NexoTech S.A., zgłoszonych przez 
OMPT NSZZ „Solidarność” 13 lute-
go 2019 r.

skpt.pl/koskpt.pl/ko

wysoko wykwalifikowanych. 
Dla NSZZ „Solidarność” niezro-

zumiałym jest fakt, że Organiza-
tor planuje tworzenie nowych 
jednostek kultury, a nie wyka-
zuje inicjatywy wystarczającego 
wzrostu poziomu finansowania 
jednostek już funkcjonujących 
i wynagradzania zatrudnionych 
tam pracowników zgodnie z ich 
kwalifikacjami.

Związkowcy rozgoryczeni 
są podziałem puli środków na 
wzrost wynagrodzeń, z którego 
wynika, że jedynie satysfakcjo-
nujące wynagrodzenie otrzy-
mują dyrektorzy i wysoka kadra 
zarządzająca w przedmiotowych 
instytucjach.

red.red.

Podwyżki w firmie NexoTech

Rozgoryczenie pracowników kultury

18 stycznia Członkowie Pre-
zydium Rady Krajowego Sekre-
tariatu Metalowców NSZZ „Soli-
darność spotkali się z Marleną 
Maląg, Minister Rodziny i Polity-
ki Społecznej oraz Stanisławem 
Szwedem, Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Rodziny i Polity-
ki Społecznej.

Przedstawiciele rządu przyjęli 
uwagi i zadeklarowali przedsta-
wienie zgłaszanych problemów 
na Radzie Ministrów oraz ocze-

kiwań związkowców dotyczących 
dialogu społecznego.

W spotkaniu uczestniczyli 
m.in.: przewodniczący Zarządu 
Regionu Rzeszowskiego Roman 
Jakim, który jest członkiem Pre-
zydium Rady SM i przewodniczą-
cym Krajowej Sekcji Przemysłu 
Lotniczego NSZZ „Solidarność” 
oraz członek ZR Rzeszowskiego 
Marian Kokoszka, który jest za-
cą przewodniczącego KSPL. 

red. 

Branża metalowa ma uwagi
do przebiegu dialogu

Tematem spotkania było funkcjonowanie zespołów trójstronnych 
w branży metalowej

Rozliczane zasiłków
Zmiany dotyczą nowego sposobu liczenia tzw. okresu zasiłkowego, 

czyli okresu w ciągu którego pracownikowi przysługuje zasiłek choro-
bowy, a pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę.

Zgodnie z nowymi przepisami do okresu zasiłkowego wlicza wszyst-
kie okresy poprzednich niezdolności do pracy, niezależnie od rodzaju 
jednostki chorobowej, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzed-
niej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy będzie wynosiła 
mniej niż 60 dni, to ZUS zsumuje zwolnienia do jednej puli 182 dni 
– bez względu na to, czego dotyczą.

Wyjątek stanowi okres ciąży. Jeśli po przerwie trwającej krócej niż 
60 dni, niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży to poprzednia 
choroba nie będzie się wliczać do nowego do okresu zasiłkowego.

Co jeszcze może ulec zmianie w 2022 roku?
– Do sierpnia 2022 roku Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę 

work-life balance, która zakłada przyznanie rodzicom prawa do co 
najmniej czterech miesięcy urlopu dzielonych po równo. Co istotne, 
nie będzie możliwe przeniesienie urlopu na jedno z rodziców. Jeśli 
któreś z rodziców nie wykorzysta wolnego, wówczas urlop przepadnie. 
Oznacza to, że ojcowie będą mieli 2 miesiące urlopu. Przepisy unijne 
zakładają, że będzie go można wykorzystać do 8 roku życia dziecka. 
Również na podstawie unijnej dyrektywy zostanie wydłużony okres 
tzw. opieki nad dzieckiem, który można wziąć ze względów medycz-
nych, do 5 dni i rozszerza krąg osób, które mogą z niego skorzystać na 
innych członków gospodarstwa domowego.

– Trwają prace nad uregulowaniami pozwalającymi pracodawcom 
poprosić pracowników o przedstawienie certyfikatów szczepień lub 
testów na obecność koronawirusa. W przypadku odmowy pracowni-
ka, firma nie będzie mogła go zwolnić, będzie mogła natomiast zmie-
nić mu stanowisko pracy.

– Trwają prace nad przepisami, które umożliwią pracodawcom pro-
wadzenie kontroli trzeźwości pracowników. Nowe przepisy mają ze-
zwolić pracodawcy na wykorzystanie alkomatu jedynie w wypadku 
podejrzenia, a nawet prowadzić prewencyjne, „wyrywkowe” kontrole.

Według obowiązujących przepisów, jeśli pracodawca ma podejrze-
nia, że pracownik jest nietrzeźwy, może wezwać policję.

– Trwają prace nad projektem nowelizacji kodeksu pracy, zakładają-
cym wprowadzenie do kodeksu definicji pracy zdalnej oraz uregulo-
wanie w tym zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika.

opr. red.

Wsparcie dla rodzin

Szczegółowe zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych,  
zawarte w Polskim Ładzie,  zostały opracowane przez Biuro Eksperc-
kie Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  
i dostępne są na stronie internetowej Regionu Rzeszowskiego 
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Rodzinie i Bliskim śp. Mirosława Banasiaka
wyrazy szczerego współczucia składają 

koleżanki i koledzy z „Solidarności” 
Miejskiej Komunikacji Samochodowej i Oddziału ZR w Mielcu

Wydawca: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14, 
35-083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Redakcja: Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  
Zdjęcia: Żaklin Kocaj-Szeliga oraz archiwa ZR.

Harmonogram Straży Grobu 
bł. męczennika Jerzego Popiełuszki 

pełnionej przez Członków Organizacji 
NSZZ „Solidarność” w 2022 roku

22/23.04 – PZL-Mielec
21/22.05 – PKS Rzeszów

3/4.06 – WSK PZL-Rzeszów
24/25.06 – Stowarzyszenie Osób Represjonowanych

15/16.07 – WSK PZL-Rzeszów
22/23.07 – PZL Mielec

26/27.08 – Oświata i Wychowanie Rzeszów
2/3.09 – PZL Mielec

30.09/1.10 – Oddział Ropczycko-Sędziszowski
14/15.10 – Van Pur Rakszawa oraz Oddział Łańcut

Pełnienie Straży przy grobie Patrona NSZZ „Solidarność” 
to honor i wyróżnienie dla każdego związkowca.

30 grudnia 2021 r. w wieku 93 lat zmarł por. Henryk Władysław Atem-
borski ps. „Pancerny”,  w latach 80-tych członek Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ „Solidarność” i delegat na I Zjazd Krajowy w Gdańsku. 

Rodzinie i Bliskim
śp. por. Henryka Atemborskiego

wyrazy szczerego współczucia
w imieniu Członków NSZZ „Solidarność”

składa Roman Jakim, przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność”

 Porucznik Henryk Władysław Atemborski urodził się 10 kwietnia 1928 r. w Łodzi. Był 
uczestnikiem obrony Warszawy we wrześniu 1939 r., W  okresie wojny związany był 
z partyzantką ziemi kieleckiej, w 1944 r. pod ps. „Pancerny” był żołnierzem Brygady 
Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Latem 1944 r. został ranny w walce z Niem-
cami. Po wojnie był aresztowany i prześladowany. Ukończył studia na Politechnice, pod-
jął pracę na WSK w Mielcu, a następnie w Zakładach Chemicznych w Nowej Sarzynie. 
Od 1954 r. rozpoczął działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Był człon-
kiem, założycielem PTTK WSK Mielec i później kontynuował tę działalność w Nowej 
Sarzynie. Był przewodnikiem i instruktorem krajoznawstwa PTTK. Od 1980 r. działał 
aktywnie jako członek Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, był dele-
gatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
W dniach 5 maja 2002 r. – 22 kwietnia 2003 r. odbył samotną rowerową podróż dookoła 
Europy. Był autorem książki „2005 – 183 ‚Rowerem dookoła Europy”. Za rozsławienie 
imienia Nowej Sarzyny na drogach całej Europy w czasie samotnej wyprawy rowerowej 
Rada Miejska dnia 4 czerwca 2003 r. nadała Henrykowi Atemborskiemu Honorowe 
Obywatelstwo Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Był organizatorem i uczestnikiem setek 
spotkań z młodzieżą. Jako działacz PTTK organizował imprezy o tematyce patriotycz-
nej i turystycznej. Cały czas aktywny społecznie, współpracował z Instytutem Pamięci 
Narodowej Oddział w Rzeszowie, któremu udostępnił swoje zbiory. Wśród nich są na-
grania wykonane w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.
Por. Atemborski był wielokrotnie honorowany, do najważniejszych odznaczeń należą: 
Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (1995), Krzyż Partyzancki (1995). Krzyż Więźnia 
Politycznego (1997), Krzyż Semper Fidelis (1980), Order Przelanej Krwi za Ojczyznę 
(1997), Order Męczeństwa i Zwycięstwa (1997), Odznaka Weterana Walki o Niepodle-
głość, Złoty Krzyż Zasługi RP (2001), Nagroda Honorowa IPN „Świadek Historii” ( 2013).

inf. IPN O/Rzeszów
Z  głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o  śmierci Jerzego Ziobro, 

działacza opozycji antykomunistycznej, długoletniego członka NSZZ “So-
lidarność” w Strzyżowie.

Rodzinie i bliskim śp. Jerzego Ziobry
wyrazy szczerego współczucia

składają
Roman Jakim, Przewodniczący ZR NSZZ “Solidarność”

i Anna Dziadek, Przewodnicząca NSZZ „S” Oddziału ZR w Strzyżowie

Jerzy Antoni Ziobro urodzony w  1943 roku w  Strzyżowie pracował jako specjalista 
ds. opakowań w Zakładzie Handlowym w Strzyżowie należącym do Wojewódzkiego 
Związku Spółdzielni Rolniczych w Strzyżowie. Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidar-
ność” w miejscu pracy. Był także członkiem Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Komi-
tetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie oraz sekretarzem Zarządu 
Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Strzyżowie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową tworząc m.in. 
w połowie 1982 r. z pięcioma innymi działaczami NSZZ RI „Solidarność” na terenie 
Strzyżowa grupę konspiracyjną. Kolportowali oni wydawnictwa podziemne, w  tym 
redagowany przez siebie „Biuletyn Informacyjny »Solidarności« Ziemi Strzyżowskiej”, 
uczestniczyli w  spotkaniach Duszpasterstwa Rolników, przygotowywali akcje prote-
stacyjne. W  związku z  prowadzoną działalnością Jerzy Ziobro został zatrzymany 9 
sierpnia 1982 r., a następnego dnia tymczasowo aresztowany. W areszcie przebywał do 
3 grudnia 1982 r., kiedy to wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie 
został uniewinniony od stawianych mu zarzutów. W następstwie aresztowania został 
jednak zwolniony z pracy, a jego roszczenia dotyczące odszkodowania z tego tytułu nie 
zostały uwzględnione.
Na wolności ponownie nawiązał kontakty z pozostałymi członkami grupy konspira-
cyjnej ze Strzyżowa, która uległa jednak infiltracji ze strony SB i  jej działania miały 
ograniczony charakter. Nadal jednak angażował się w działalność Duszpasterstwa Rol-
ników oraz utrzymywał kontakty z przedstawicielami „Solidarności Walczącej” z Rze-
szowa oraz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W ramach działań prewencyj-
nych funkcjonariusze SB przeprowadzali z nim rozmowy ostrzegawcze, nakłaniali go 
do podjęcia współpracy, z ich inspiracji w kwietniu 1985 r. został również zwolniony 
z pracy w PKP Strzyżów.
Objęty był zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych wniesionym przez Wydział VI SB 
WUSW w Rzeszowie w latach 1986-1988. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeń-

stwa w latach 1982-1986 oraz 1988-1989. (inf. IPN O/Rzeszów)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ireny Mierzwy, za-
służonej długoletniej działaczki  NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Ko-
lumnie Transportu Sanitarnego w Rzeszowie, kolporterki opozycyjnej prasy 
podziemnej w latach 80- tych.

Rodzinie i bliskim śp. Ireny Mierzwy
wyrazy szczerego współczucia

składają
 Roman Jakim, Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność”

i Mieczysław Liber, Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych

IIrena Mierzwa inwigilowana była przez służby PRL. Dostępne są treści zapisów ewiden-rena Mierzwa inwigilowana była przez służby PRL. Dostępne są treści zapisów ewiden-
cyjnych zamieszczonych w katalogu osób „rozpracowywanych” i opublikowanych w Biu-cyjnych zamieszczonych w katalogu osób „rozpracowywanych” i opublikowanych w Biu-
letynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni letynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu:przeciwko Narodowi Polskiemu:
- Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana w ramach Kwestionariusza Ewiden-- Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana w ramach Kwestionariusza Ewiden-
cyjnego krypt. „Szofer” za „propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną cyjnego krypt. „Szofer” za „propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną 
przeciwko linii politycznej partii”. Po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej kontroli przeciwko linii politycznej partii”. Po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej kontroli 
zaniechano - IPN Rz 044/799 (18034/II); zaniechano - IPN Rz 044/799 (18034/II); 
- Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w  SOS krypt. „Inspirator” - Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w  SOS krypt. „Inspirator” 
(07.03.1989). Materiały dotyczą próby reaktywowania NSZZ „Solidarność” w  Woje-(07.03.1989). Materiały dotyczą próby reaktywowania NSZZ „Solidarność” w  Woje-
wódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Rzeszowie - IPN Rz 044/818 (18057/II);wódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Rzeszowie - IPN Rz 044/818 (18057/II);
- Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana operacyjnie w ramach - Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana operacyjnie w ramach 
SOR „Komitet” (od 08.03.1989 do 29.07.1989) z powodu przynależności do Komitetu SOR „Komitet” (od 08.03.1989 do 29.07.1989) z powodu przynależności do Komitetu 
Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia w Rzeszowie. Z powodu zalega-Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia w Rzeszowie. Z powodu zalega-
lizowania NSZZ „Solidarność” sprawę zakończono - IPN Rz 00141/3319 (18120/II);lizowania NSZZ „Solidarność” sprawę zakończono - IPN Rz 00141/3319 (18120/II);
- Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywana w ramach SO „Spartakus” (od 05.09.1989 - Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywana w ramach SO „Spartakus” (od 05.09.1989 
do 27.01.1990), sprawa dotyczyła funkcjonowania placówek Służby Zdrowia na terenie do 27.01.1990), sprawa dotyczyła funkcjonowania placówek Służby Zdrowia na terenie 

Rzeszowa - IPN Rz 00168/2 (289/IV).Rzeszowa - IPN Rz 00168/2 (289/IV).

Tradycyjnie w intencji Śp. Zmarłych zostały zamówione msze św. 
od Zarządu Regionu Rzeszowskiego  NSZZ „Solidarność”
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11 stycznia w siedzibie ZR odbyło 
się spotkanie opłatkowe członków 
Komisji Terenowej Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność” z udzia-
łem ks. Grzegorza Dąbrowskiego 
z parafii pw. bł. J. Popiełuszki oraz 
Bogumiły Stec-Świderskiej, za-cy 
przewodniczącego ZR, która omówi-

W centrum konferencyjnym 
fundacji Nowe Horyzonty odbyło 
się spotkanie świąteczne działa-
czy opozycji antykomunistycznej 
i osób represjonowanych z po-
wodów politycznych z Janem 
Kasprzykiem, szefem Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. 

J. Kasprzyk zwracając się do 
zebranych powiedział m.in.: – 
Państwo jesteście prawdziwymi 
spadkobiercami tych wcześniej-
szych pokoleń, które musiały bić 
się z bronią w ręku o wolność, 
poczynając od Konfederacji Bar-
skiej, a kończąc na powstaniu 

Niecodzienny opłatek Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
odbył się 12 stycznia w siedzibie rze-
szowskiej Solidarności. Wzięli w nim 
udział przewodniczący KZ oraz za-
proszeni goście. W spotkaniu uczest-
niczyła Wojewoda Podkarpacki – Ewa 
Leniart, Podkarpacki Kurator Oświa-
ty – Małgorzata Rauch, Duszpasterz 
Nauczycieli ksiądz Janusz Podlasz-
czak oraz szef Zarządu Regionu Ro-
man Jakim. To właściwie pierwszy 
opłatek od dwóch lat a wszystko przez 
pandemię. Życzenia, które składano 
dotyczyły również tego tematu. 

Kurator kierując życzenia do na-
uczycieli nawiązała do wielkiej po-
trzeby formacji tej grupy zawodowej, 
aby wychowywać młodych w opar-
ciu o wartości chrześcijańskie. Pod-
kreśliła, że Podkarpacie ma wybitne 
wzory nauczycieli, dzięki którym mo-
żemy wzrastać i ciągle na nowo się 
odradzać. Tutaj przywołała przykład 
urodzonej w Rzeszowie bł. Natalii Tu-
łasiewicz i sługi Bożej Anny Jenke. 

Szef ZR, życząc dobrego roku mó-
wił o roli dialogu w dochodzeniu do 
realizowania celów przyświecają-

cych nauczycielskiej „S” o odpowie-
dzialności w podejmowaniu trud-
nych decyzji w tej kwestii. Dziękował 
również za wiele inicjatyw na rzecz 
rozwoju idei Solidarności.

Duszpasterz ks. Janusz Podlasz-
czak przekazał życzenia od JE Bisku-
pa Jana Wątroby. Przypomniał rów-
nież, że formowanie innych wymaga 
przede wszystkim autoformacji,  że 
dbałość o młodych i wychowanie do 
wartości musi się odbywać najpierw 
pośród braci nauczycielskiej, że wy-
maga tego ciągła walka o rząd dusz, 
którą widać zewsząd.

Wystąpienia przeplatane były 
wspólnym śpiewaniem kolęd.

Przewodnicząca Bogusława Buda 
przedstawiła najważniejsze działa-
nia podejmowane przez OM POiW 
w minionym roku, prezentując 
równocześnie odznaczenie Świa-
dek Historii, które Sekcja Regional-
na otrzymała w dowód uznania od 
IPN w 2021r. To spotkanie opłatko-
we uświadomiło nam jeszcze raz, 
jak bardzo jesteśmy spragnieni 
normalności w relacjach z drugim 
człowiekiem.

red.

Opłatek Oświatowej Solidarności

Emeryci podzielili się opłatkiem

ła najważniejsze wydarzenia minio-
nego roku i nadchodzące plany.

Życzenia noworoczne przekazał 
Jakub Malarski, przewodniczący 
KTEiR, później seniorzy śpiewali ko-
lędy i dyskutowali na tematy uciążli-
wej codzienności.

red.

antykomunistycznym Żołnierzy 
Niezłomnych. Państwo byliście 
tym kolejnym pokoleniem, któ-
re już bezorężnie, ale biło się o to 
samo: o niepodległość i wolność.  
Podkreślił również, że: – Walka 
o Polskę i wartości, które przez 
wieki stanowiły jej fundament, na-
dal trwa.

W trakcie uroczystości zasłu-
żonym wręczone zostały me-
dale „Pro Bono Poloniae” i „Pro 
Patria”. O świąteczny charak-
ter spotkania, które odbyło się  
15 grudnia 2021 r. zadbał Arty-
styczny Zespół Wojska Polskiego.

red.

Spotkanie z szefem UdSKiOR

Oddziałowa Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Rzeszowie infor-
muje, że na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 23 lutego 
1991 r. o uznaniu za nieważne 
orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działal-
ność na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego prowa-
dzi działania prawne, mające na 
celu stwierdzenie nieważności 
orzeczeń sądów oraz kolegiów 
ds. wykroczeń, które zapadły na 
terenie obecnego województwa 
podkarpackiego wobec osób po-
dejmujących tego typu działania 
w okresie obowiązywania stanu 
wojennego w Polsce.

Osoby pokrzywdzone wyda-
nymi w tych sprawach orzecze-
niami sądów oraz kolegiów ds. 
wykroczeń, które nie uzyskały 
jeszcze stwierdzenia ich nie-
ważności, proszone są o kontakt 
z Oddziałową Komisją Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Rzeszowie – telefo-
nicznie 17 867 30 01; faks 17 867 
03 02, pisemnie na adres 35-060 
Rzeszów, ul. Słowackiego 18; mail: 
komisja.rzeszow@ipn.gov.pl.

Wszelkie działania prokurato-
ra w tej kategorii spraw są pro-
wadzone z urzędu i nie wiążą się 
z kosztami ponoszonymi przez 
osoby pokrzywdzone.

IPN unieważnia orzeczenia z okresu stanu wojennego

Jesteś pokrzywdzony?

Udział w spotkaniu wzięli również działacze Stowarzyszenia Osób 
Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego:

 prezes Mieczysław Liber, Elżbieta Markowicz, Janusz Trybus, 
Władysław Kozik i Marian Irzyk

Wojewoda apelowała do nauczycieli,  aby poprzez własny przykład 
zachęcali innych do szczepień. Wspominała też o współpracy 

z oświatową Solidarnością  i wyzwaniach edukacji XXI w.
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Od 1 stycznia 2022 roku we-
szło  w życie rozporządzenie 
podwyższające etatową płacę 
minimalną do poziomu 3010 zł 
brutto i godzinową płacę mini-
malną do 19,7 zł.

Oznacza to, że etatowa płaca 
minimalna w ciągu 7 lat rządów 
Prawa i Sprawiedliwości (od 
2015 roku), wzrosła aż o 72%, 
a godzinowa płaca minimalna 
ponad 4-krotnie, bowiem pod-
czas rządów PO-PSL jej poziom 
nie był gwarantowany w pol-
skim prawie, a stawki oferowane 
wtedy na rynku, wynosiły od 3 
do najwyżej 5 zł za godzinę.

Nawet więc, uwzględniając 
średnioroczną dotychczasową 
inflację, która przez 6 lat rządów 
Prawa i Sprawiedliwości wynio-
sła około 14% (ze średnioroczną 
tegoroczną inflacją wynoszącą 
ok. 5%), realny wzrost etatowego 
minimalnego wynagrodzenia, 
wyniesie w tym okresie zdecy-
dowanie powyżej 50%.

 Przypomnijmy, że coroczny 
wzrost płacy minimalnej, a tak-
że ustanowienie minimalnej 
płacy godzinowej, to rozwiąza-
nia wprowadzone w życie, tuż 
po objęciu władzy przez Prawo 
i Sprawiedliwość jesienią 2015 r.

Przypomnijmy także, że rozpo-
czynaliśmy od płacy w wysoko-
ści 1750 zł w 2015 roku, a w roku 
2020 wyniosła już 2600 zł (17 zł 
w wymiarze godzinowym), była 
więc wyższa aż o 850 zł, czyli bli-
sko o 50% z kolei w 2020 wzro-
sła ona o kolejne 200 zł do kwoty 
2800 zł brutto.

Po ostatniej decyzji Rady Mini-
strów w ciągu 7 lat rządów Prawa 
i Sprawiedliwości płaca mini-
malna wzrośnie o 1250 zł, jak już 
wspominałem o 72% w stosun-
ku do stanu z 2015 roku, a mini-
malna płaca godzinowa ponad 
4-krotnie, ponieważ za rządów 
PO-PSL takiego wynagrodzenia 
nie ustanowiono, a to obowiązu-
jące na rynku wynosiło wówczas 
około 5 zł za godzinę.

Gdyby nie negatywne skutki 
pandemii koronawirusa w pol-
skiej gospodarce, zapewne płaca 
minimalna w ostatnich dwóch 
latach rosłaby jeszcze szybciej 
niż zdecydował rząd, zarówno 
w odniesieniu do tej płacy na rok 
2021 jak i obecnie na rok 2022.

Konsekwencją administracyj-
nego corocznego podnoszenia 
płacy minimalnej jest także sta-
ły wzrost przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce naro-

dowej, które w tym roku sięgnie  
6 tys zł brutto i będzie wyższe od 
tego z 2015 roku o blisko 55% 
(w przypadku przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce po 
uwzględnieniu inflacji jego real-
ny wzrost w ciągu 6 lat wyniesie 
więc ponad 40%).

Od 1 stycznia 2022 roku weszły 
w życie korzystne dla milionów 
podatników zmiany w podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych (PIT). Zdecydowano pod-
wyższyć kwotę wolną od podatku 
z obecnych 3,090 zł na 30 tys. zł 
(a wiec podwyżka blisko 10-krot-
na), a także podwyższyć  kwotę 
w II przedziale podatkowym, od 
której podatnicy płacą nie 17% 
a 32% stawkę PIT, z obecnych 
85 tys. zł do 120 tys. zł, a więc 
o 40%, co oznacza, że o połowę 
zmniejszy się liczba podatników 
płacących podatek według pod-
wyższonej stawki 32% (jest więc 
dodatkowe wsparcie dla osiąga-
jących średnie dochody).

Kwota wolna od podatku PIT 
jest podwyższana pierwszy raz 
od momentu wprowadzenia 
tego podatku czyli od ponad 30 
lat (poza podwyższeniem kilka 
lat temu tej kwoty do 8 tysięcy 
zł dla podatników o najniższym 
poziomie dochodów), kwota II 
progu podatkowego jest pod-
wyższana pierwszy raz od 12 lat, 
a wiec są to zmiany o charakte-
rze wręcz przełomowym.

Zdecydowano także, że zli-
kwidowana zostanie możliwość 
odliczania wynoszącego do tej 
pory 7,75% odpisu składki na 
ubezpieczenia zdrowotne (NFZ) 
od podatku, od tej pory wszy-
scy ubezpieczeni, będą odpro-
wadzali pełną 9% składkę na 
Fundusz, liczoną od ich wyna-
grodzenia, natomiast przedsię-
biorcy prowadzący jednooso-
bową działalność gospodarczą, 
będą odprowadzali składkę na 
NFZ wg jednego z trzech spo-
sobów, w zależności od formy 
opodatkowania, którą wcześniej 
wybrali.

 Przedstawione wyżej zmiany 
w podatku PIT są korzystne dla 
co najmniej 18 mln podatników, 
ponad 5,6 mln kolejnych nie od-
czuje zmian (a więc razem bę-
dzie to aż 23,6 mln podatników 
czyli 88,4% wszystkich), blisko 
2,2 mln (8,2%) odczuje stratę 
do 200 zł miesięcznie, wreszcie  
0,9 mln kolejnych (3,4%), dołoży 
do systemu ochrony zdrowia po-
wyżej 200 zł miesięcznie.

Dzięki tym zmianom w kiesze-
niach ponad 18 mln podatników 
zostanie przynajmniej 17 mld 
zł (wcześniej szacowano je na 
14 mld zł) ale po zmianach ko-
rzystnych dla przedsiębiorców 
prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, a także 
poprzez wprowadzenie tzw. ulgi 
dla klasy średniej, ten szacunek 
zwiększył się o 3 mld zł.

Etatowa płaca minimalna 
wzrosła aż o 72% za rządów PiS 

W wyniku zarówno podwyż-
szenia etatowej i godzinowej 
płacy minimalnej, a także ob-
niżki podatków już na począt-
ku 2022 roku poprawi się sytu-
acja materialna wielu polskich  
rodzin.

Zbigniew Kuźmiuk
Poseł do PE z listy PiS

Członek Sojuszu Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów

Naprawdę nikt nie zyskuje 
na Polskim Ładzie?

Poniżej zamieszczamy zestawienie, przygotowane przez Rządowe 
Centrum Analiz, które obrazuje kto ile zyska na Polskim Ładzie. Jest 
ono odpowiedzią na nieustające ataki „oburzonej” opozycji i „znie-
smaczonych” celebrytów. Dla „oderwanych” od rzeczywistości, przy-
pominamy, że 50% zwykłych Polaków ma umowy o pracę z  wynagro-
dzeniem poniżej 4.5 tys. brutto.

Tyle w temacie narracji, że „nikt nie zyskuje na PŁ”.  Miłej lektury!


