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Zainteresowanych przekaza-
niem specjalistycznego sprzętu  
informujemy, że można go dostar-
czyć do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podkarpackiego 
(al. Łukasza Cieplińskiego 4), skąd 
niezwłocznie trafi do służb ratow-
niczych na Ukrainie.

Wykaz sprzętu, który jest po-
trzebny podmiotom ratującym 
zdrowie i życie ludzi na Ukrainie:

1. Środki medyczne i opatrunkowe
2. Śpiwory
3. Karimaty
4. Odzież ochronna dla strażaków
5. Cyfrowy wzmacniacz radiowy 
VHF
6. Radiotelefony cyfrowe (stacjo-
narne, samochodowe, przenośne)
7. Telefon satelitarny
8. Torby medyczne
9. Torba Ambu
10. Kołnierz ortopedyczny typ 
SCHANTZA

11. Nosze do unieruchamiania me-
dycznego
12. Deska medyczna dla poszko-
dowanych (ratownicza)
13. Osłona termiczna (kombinezon)
14. Folie NRC
15. Indywidualna stabilizacja me-
dyczna poszkodowanych
16. Latarki różnych typów
17. Łóżka składane
18. Namioty dmuchane
19. Nagrzewnice
20. Obuwie taktyczne/ochronne
21. Środki ochrony osobistej (kom-
binezony kwasoodporne)
22. Węże pożarnicze o różnych 
średnicach
23. Beczki ogniowe
24. Lornetki z wielokrotnością 30.
25. Żywność i produkty spożyw-
cze o wydłużonym terminie przy-
datności – nie jest to priorytet.  

W razie pytań prosimy o kon-
takt telefoniczny tel. 17 850 17 09, 
kom. 605 083 500.

W związku z brutalnym atakiem Rosji na Ukrainę Region Rzeszowski 
NSZZ Solidarność organizuje zbiórkę Solidarni z Ukrainą.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, członków NSZZ Soli-
darność, organizacji zakładowych NSZZ Solidarność z prośbą o włącze-
nie się do zbiórki pieniężnej na rzecz przybywających do Polski ucieki-
nierów i ich rodzin.

Bądźmy razem! Ten czas to egzamin z naszego człowieczeństwa i so-
lidarności.
Prosimy o wpłaty na konto Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

nr 47 1240 1792 1111 0010 1374 3580 
z dopiskiem „Ukraina”

Udzielone wsparcie finansowe posłuży zakupowi niezbędnego sprzę-
tu do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych. 

Jednocześnie organizujemy zbiórkę naładowanych powerbanków 
z wejściówką do telefonu, baterii – paluszki różne typy,  profesjonalnych 
krótkofalówek. Zebrane przedmioty prosimy przekazywać do siedziby 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność (ul. Matuszczaka 14).

Czy agresja Rosji na Ukrainę 
pod hasłem „akcja ratunkowa” 
nie wywoła konfliktu międzyna-
rodowego?

- Poważne wątpliwości budzi 
to, do czego Putin jest w stanie 
się jeszcze posunąć. My, biorą-
cy udział w akcji pomocowej dla 
Ukrainy, widząc ogrom tragedii 
i wielką krzywdę, która dotknę-
ła cywili, nie możemy zrozumieć 
podstaw tego konfliktu. Uważam, 
że w piersi powinni uderzyć się 
szefowie poszczególnych państw 
oraz liderzy UE, bo wprowadzając 
sankcje na Rosję, wprowadzają je 
tylko częściowo. A sankcje powin-
ny spowodować, że agresor zosta-
nie „doparty do muru”, natomiast 
tak nie jest. Putin i jego dwa naj-
większe banki wciąż generują 
środki na kontynuowanie działań 
wojennych. No cóż, może nale-
żałoby się zastanowić czy Haga 
powinna sądzić tylko Putina, a 
może i tych, którzy mu pomagają 
w tym zbrodniczym dziele? War-
to podkreślić, że na tle działań 
UE postawa pracodawców, którzy 
wycofują się z produkcji na rosyj-
skim rynku, zrywają współpracę 
z przemysłem agresora, może słu-
żyć za przykład dla europejskich 
elit. To jest właśnie postawa, któ-
ra powoduje, że sankcje zaczynają 
boleć.

Gdybyśmy mieli podsumować 
rok 2021 to był…

- Był to już drugi z kolei rok 
naznaczony pandemią. Trudny, 
bo obostrzenia powodowały wie-
le ograniczeń. Jednak przepraco-
waliśmy go bez większych strat. 
Udało się utrzymać produkcję 
i zatrudnienie w większości przed-
siębiorstw, były negocjowane pod-
wyżki wynagrodzeń. Na pewno 
najbardziej dotknięty skutkami 
pandemii został system ochrony 
zdrowia i oczywiście pacjenci.

Czy zatem pomysł wprowadze-
nia obowiązkowych szczepień 
przeciwko Covid nie polepszyłby 
sytuacji w ochronie zdrowia?

- Uważam, że nie powinno się 
tego typu działań wprowadzać. 
Natomiast powinien być cały sys-
tem zachęt i edukacji, że szczepie-
nia są najlepszym zabezpieczeniem 
przed ciężkimi skutkami tej choro-
by. Uchwalanie ustaw, które zmu-
szają do szczepienia, w mojej oce-
nie, jest naruszeniem prywatności 
i tego o co „Solidarność” walczyła 
– wolności. Podejmowanie decyzji 
naruszających wolność człowieka 
i zmuszających do czegokolwiek, 
nawet w tak szczytnym celu, jest 
ograniczaniem praw demokracji. 
Osoby, które nie zdecydowały się 
na szczepienie i trafiły do szpitala, 
mają pełne prawo do korzystania 
z pełnej opieki medycznej, ponie-
waż płacą składki zdrowotne i nie 
może być mowy o dzieleniu pa-
cjentów na zaszczepionych i nie-
zaszczepionych.

Czy Polski Ład jest wystarcza-
jącym antidotum na skutki pan-
demii?

- Myślę, że to stwierdzimy do-
piero na początku 2023 roku, kiedy 
będziemy rozliczać się z fiskusem.

cd. str. III

Nasze zadania to organizowanie 
pracowników i prawo układowe

Rozmowa z Romanem Jakimem, przewodniczącym 
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
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Nasze fundusze pomocowe
Fundusz Charytatywny „Pomoc Solidarnym” 
Nr konta: 15 1240 1792 1111 0000 1973 9081
Jego celem jest udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej lub mate-

rialnej byłym i obecnym członkom Związku i ich rodzinom, represjono-
wanym i szykanowanym za działalność na rzecz „S”, znajdującym się 
w trudnej sytuacji bytowej (materialnej lub zdrowotnej).

Fundusz zasilany jest wpłatami z dotacji i darowizn od osób prawnych 
i fizycznych, byłych działaczy „S” oraz organizacji zakładowych „S”.

Wnioski o pomoc może składać zarejestrowana w Regionie Rzeszow-
skim jednostka organizacyjna „S”; Członek Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego; osoby zainteresowane. Uzupełniony dokument należy złożyć 
w sekretariacie ZR. Wnioski rozpatruje Prezydium.

Fundusz Pomocy Bezrobotnym
Nr konta: 62 1240 1792 1111 0000 1973 9108
 Jego celem jest finansowe wspomaganie bezrobotnych członków 

NSZZ „Solidarność” znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i lo-
sowej poprzez wypłaty świadczeń i zapomóg losowych oraz jednorazo-
we dofinansowanie do kursów przekwalifikowujących.

Fundusz tworzą Organizacje Związkowe w formie uchwały. Wspo-
magany jest również przez darowizny od osób prawnych i fizycznych, 
krajowych i zagranicznych.

Wniosek o przyznanie świadczenia wystawia OZ i składa go w sekre-
tariacie ZR.

Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie
Nr konta: 47 1240 1792 1111 0010 1374 3580 
Polega ona na niesieniu systematycznej pomocy Polakom, wsparcie 

osobom świeckim, kapłanom i zgromadzeniom zakonnym. Finansowa 
pomoc przeznaczana jest na odbudowę i budowę kościołów, oraz funk-
cjonowanie obiektów służących celom duszpasterskim i charytatywnym.

Akcja prowadzona ze środków własnych Regionu Rzeszowskiego 
struktury regionalne, branżowe i zakładowe NSZZ „Solidarność” oraz 
osoby prywatne, stowarzyszenia, firmy i parafie z całego kraju.

W latach osiemdziesiątych XX wieku, robotnicy w Polsce otrzymali 
ogromną solidarnościowa pomoc od wielu środowisk z całego świata. 
To także dzięki tej pomocy mógł powstać i działać Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Dzisiaj, gdy inni potrzebują 
pomocy, szczególnie na Ukrainie, jesteśmy zobowiązani tę pomoc nieść, 
dzieląc się tym, co posiadamy.

Dlatego apelujemy do działaczy, członków oraz sympatyków NSZZ 
„Solidarność” o włączenie się w tę akcję. Potrzeby Kościoła Katolickie-
go na Wschodzie i Polaków tam mieszkających są ogromne, zwłaszcza 
w obliczu zagrożenia inwazją ze strony Rosji.

Wpłat można też dokonywać w kasie Zarządu Regionu Rzeszowskie-
go NSZZ „Solidarność” (I piętro, pok. 18).

Szczegóły dotyczące działalności funduszy określają regulaminy 
dostępne na stronie internetowej ZR w zakładce „Fundusze pomocowe”

SŁUCHAMY
we wtorki godz. 19.15 
i w piątki godz. 21.30 
związkowych audycji

Zorganizowani 
mają lepiej 

Dział Rozwoju Związku

Rzecz o tym, że trzeba o swoje walczyć
Międzyzakładowa Organizacja 

Związkowa NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Samorządowych 
Powiatu Łańcuckiego powstała 
z inicjatywy pracowników Urzę-
du Gminy w Rakszawie i swoją 
działalność rozpoczęła 22 paź-
dziernika 2021 r. 

Nawarstwiające się problemy 
spotęgowały chęć działania i dą-
żenia do zmiany na lepsze.  Tyl-
ko utworzenie organizacji związ-
kowej, zgodnie z obowiązującym 
w Polsce prawem, daje pracow-
nikom prawo do skutecznego re-
prezentowania swoich interesów. 
Związkowcy chcą mieć wpływ na 
poprawę warunków pracy, pła-
cy i świadczeń socjalnych. Chcą 
mieć również możliwość konsul-
tacji oraz uzgodnień z pracodaw-
cą regulaminów pracy i  wyna-
gradzania. W ten sposób tworzą 
sobie prawo do tego, aby zdanie 
pracowników nabrało wydźwięku 
zbiorowego oraz reprezentatyw-
nego, i tak też było w tym przy-
padku. To doskonały przykład, 
aby pokazać innym pracownikom 
skuteczność organizowania się.

O początkach swojej działalności 
opowiada Zarząd MOZ NSZZ „S” 
Pracowników Samorządowych 
Powiatu Łańcuckiego:

–  Z ostatnim dniem listopada 
2021 r. zwróciliśmy się do praco-
dawcy z prośbą o podjęcie rozmów 
w sprawie podwyżki wynagrodzeń 
i wprowadzenie wewnętrznej polityki 

antymobbingowej w zakładzie pracy. 
W wyniku negocjacji z pracodawcą, 
prowadzonych przez stronę związko-
wą, doszło do porozumienia w spra-
wie podniesienia wynagrodzenia za-
sadniczego dla każdego pracownika. 
Podwyżka wynagrodzeń ma nastąpić 
w dwóch turach.

Pierwsza w terminie do 1.03.2022 
r. o kwotę 500 zł netto dla pracow-
ników ze stanowisk urzędniczych 
i minimum 10%  dla pozostałych pra-
cowników, z wyrównaniem od m-ca 
grudnia 2021 r. (nie dotyczy pracow-
ników, którym pracodawca przyznał 
podwyżki w okresie poprzedzającym 
wejście w życie porozumienia). Druga 
– w terminie do  lipca 2022 – o kwotę 
nie mniejszą niż 350 zł netto.

Postulat, dotyczący wdrożenia po-
lityki antymobbingowej udało się 
zrealizować i wprowadzić w życie 
z końcem ubiegłego roku. Na tej płasz-
czyźnie doszliśmy do porozumienia 
nad opracowaniem procedur przeciw-
działania mobbingowi i dyskrymina-
cji w miejscu pracy.

Już teraz możemy mówić o wspól-
nym sukcesie – pierwsza tura podwy-
żek została przyznana i wypłacona. 
Mówiąc o wspólnym sukcesie dzię-
kujemy za wsparcie i siłę sprawczą 
związkowców oraz dobrą wolę ze stro-
ny  pracodawcy – podkreślają dzia-
łacze „S” .

opr. Joanna Stopyra
Kierownik Działu Rozwoju Związku
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S”

Z okazji Święta Służby Więziennej, 
które obchodziliście 8 lutego, 

wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom 
życzę zawsze spokojnej i bezpiecznej służby.

Szczególne słowa kieruję do Członków nowo powstałej 
Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy 

i Pracowników Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu.
Niech to wyjątkowe Święto, będzie okazją dla przekazania 

słów uznania za Wasz trud i pełną poświęcenia służbę 
na rzecz Ojczyzny i społeczeństwa. 

Gdy Wy pełnicie tak trudną i często niedocenianą służbę, 
my możemy codziennie zasypiać w spokoju.

Pragnę jeszcze raz życzyć Wam sukcesów w służbie, 
poczucia stabilizacji zawodowej, pomyślności osobistej 
oraz dalszej motywacji zawodowej i aktywnej służby.

Roman Jakim
Przewodniczący Zarządu Regionu

Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

 W 1919 roku rozpoczęła się systematyczna praca nad organizacją więzien-
nictwa w odradzającej się Polsce. Dzisiaj nad bezpieczeństwem publicznym 
i praworządnym wykonywaniem kary pozbawienia wolności czuwa blisko 30 
tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej, wspieranych niemal 2 tysiącami 
etatów pracowników cywilnych.
Od 2019 roku funkcjonariusze Służby Więziennej mogą zrzeszać się również 
w NSZZ „Solidarność”. W styczniu bieżącego roku w Regionie Rzeszow-
skim zarejestrowana została Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

Funkcjonariuszy i Pracowników Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu.
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Po naciskach NSZZ „Solidar-
ność” Ministerstwo Obrony Na-
rodowej zmieniło dyskryminujący 
zapis w projekcie ustawy o obro-
nie ojczyzny, który ograniczał 
członkom związków zawodo-
wych służbę w Wojskach Obrony 
Terytorialnej. Zmiana jednoznacz-
nie rozstrzyga, że związkowcy, po 
uchwaleniu ustawy, będą mogli 
bez ograniczeń służyć w tych nie-
zwykle ważnych dla naszego bez-
pieczeństwa jednostkach.

Członkowie NSZZ „Solidarność” 
będą mogli służyć w WOT

W pierwotnym projekcie art. 328 
ustawy o obronie ojczyzny zna-
lazł się zapis zakazujący członkom 
związków zawodowych służbę 
w Wojskach Obrony Terytorialnej. 
Obecny zapis jednoznacznie to 
rozstrzyga. Art. 328. pkt. 6:

„Zakaz wstępowania do związków 
zawodowych oraz brania udziału 
w działalności związków zawodo-
wych nie dotyczy żołnierzy pełnią-
cych terytorialną służbę wojskową 
dyspozycyjnie…”

Organizujemy funkcjonariuszy 
i pracowników Policji

Od momentu wprowadzenia pluralizmu związkowego w służ-
bach mundurowych funkcjonariusze i pracownicy Policji mogą 
dołączyć do NSZZ „Solidarność”. 

Jeśli macie znajomych pracujących w Policji, poinformujcie ich, 
że w Regionie Rzeszowskim tworzona jest Organizacja Między-
zakładowa NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników 
Policji oraz zachęcajcie do kontaktu z Działem Rozwoju Związku.

Zobaczymy wtedy, czy te wszystkie 
deklaracje, zawarte w Polskim Ła-
dzie, potwierdzą się. A dzisiaj jest 
dużo zamieszania i niewiadomych. 
Niemniej są grupy osób, które już 
dzisiaj zyskały na Polskim Ładzie, 
jak osoby zarabiające poniżej 2.500 
zł, które nie płaca podatku docho-
dowego. Kryzys nie dotyczy tylko 
Polski, ma wymiary globalne i do-
tyka każdego kraju. Czy rząd Zjed-
noczonej Prawicy będzie umiał 
ochronić nas przed jego skutkami? 
Przekonamy się niebawem.

Polityka klimatyczna UE może 
doprowadzić do załamania go-
spodarki, czy to są uzasadnione 
obawy?

- NSZZ „Solidarność” ma jasne 
stanowisko w tej sprawie i prote-
stuje przeciwko pakietom klima-
tycznym narzuconym przez UE. 
Nie wiem na podstawie czego, ci 
pseudo urzędnicy, tworzą zapisy 
i kogo oni w ogóle reprezentują? 
U podstaw tworzenia UE, gdy 
Polska dołączała do wspólnoty, 
było organizowanie krajów Euro-
py, jako przeciwwagi dla potęż-
nych gospodarek USA, Chin i Ro-
sji. Dzisiaj  działania UE nie mają 
nic wspólnego ze wspólnotą. To 
jest jedynie wspólnota interesów 
kilku państw, które jest mocniejsze 
tego interesy są firmowane w UE. 
A przykładem tego jest właśnie po-
lityka energetyczna i Nordstream 
2, no bo jaka to wspólnotowa spra-
wa, która działa tylko na korzyść 
Niemców i Rosji?

Już pod koniec tego roku roz-
poczną się wybory władz podsta-
wowych jednostek związkowych 
na kolejną kadencję 2023-2028. Ja-
kie wyzwania stoją przed NSZZ 
„Solidarność”?

- Tak, w tym roku będziemy uchwa-
lać kalendarz wyborczy w organi-
zacjach zakładowych, w regionach, 
branżach i na szczeblu krajowym. 
Kampania wyborcza ruszy nieba-
wem, a wyzwania przed nowymi 
władzami są konkretne. Po pierwsze 
rozwój Związku. Musimy przekonać 
ludzi, tak jak tych antyszczepion-
kowców, do tego, że bez związku za-
wodowego profesjonalnego, silnego 
i dobrze zorganizowanego, pracow-
nicy nie mają żadnych szans z pra-
codawcami, korporacjami, czy rząda-
mi. Druga rzecz, to układy zbiorowe 
pracy. I ten temat poruszaliśmy już 
w strukturach międzynarodowych, 
do których jesteśmy afiliowani. Na 
całym świecie, w dobrze funkcjonu-
jących gospodarkach, prawo pracy 
regulują zakładowe i ponadzakła-
dowe (branżowe) układy zbiorowe 
pracy, w których określa się prawa 
pracownicze, warunki pracy i płacy. 
Niestety w Polsce prawo układowe 
jest w trudnej sytuacji, ponieważ 
pracodawcy, co prawda potworzyli 
związki pracodawców, ale są one nie-
reprezentatywne i nie mają zdolności 
układowych. Należy to  uregulować 
w prawie, żeby związek zawodowy 
miał partnera układowego. To są pod-
stawowe dwie rzeczy - organizowa-
nie pracowników i prawo układowe 
- do tego, by związek mógł skutecznie 
działać na rzecz poprawy warunków 
pracy i płacy pracowników.

red.   

Nasze zadania to organizowanie 
pracowników i prawo układowe

cd. rozmowy z Romanem Jakimem, przewodniczącym ZR

Po informacji otrzymanej od ks. 
Jacka Uliasza, rektora Seminarium 
Duchownego we Lwowie-Brzucho-
wicach, Region Rzeszowski NSZZ 
„Solidarność” podjął decyzję o za-
kupie z Funduszu Pomocy Kościo-
łowi na Wschodzie środków me-
dycznych dla szpitala we Lwowie, 
m.in: preparatów do czyszczenia 
ran, opatrunków specjalistycznych, 
plastrów, bandaży, kompresów, 
opasek uciskowych, fartuchów, rę-
kawic chirurgicznych, masek me-
dycznych, igieł i strzykawek.

W ramach pomocy dla walczącej  
Ukrainy ZR koordynuje również 
transportem środków do miejsc 
wskazanych przez ks. J. Uliasza.

Akcja wsparcia trwa
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W Warszawie 17 lutego br. od-
było się spotkanie przedstawicieli 
Krajowej Sekcji Emerytów i Renci-
stów NSZZ „Solidarność” z panią 
Marleną Maląg, Ministrem Rodzi-
ny i Polityki Społecznej i panem 
Stanisławem Szwedem, Sekreta-
rzem stanu MR i PS. 

Najważniejszym naszym po-
stulatem (po zwiększeniu przez 
rząd kwoty wolnej od podatku do  
30 000 zł) była zmiana zasad wa-
loryzacji tak, aby wysokość zwa-
loryzowanego świadczenia była 
co roku porównywana do obo-
wiązującej w danym roku kwoty 
bazowej. Dlaczego?  Jeśli emerytu-
ra przyznana komuś w roku 2000 
wyniosła 700 zł (50 proc. kwoty ba-
zowej z 2000 r.)  to w roku 2018 po 
waloryzacjach wynosiła 1300 zł (ale 
to tylko 28 proc. kwoty bazowej 
z 2018 r.), czyli znacznie pogorszy-
ła się sytuacja świadczeniobiorcy, 
a „waloryzacja” ZMNIEJSZAŁA 
siłę nabywczą świadczenia.

Aby nie zmniejszać siły nabyw-
czej emerytury należy zmienić 
w ustawie sposób liczenia inflacji 
w gospodarstwach emeryckich, 
bo wyliczenie inflacji w gospodar-
stwach emeryckich nie uwzględ-
nia cen urzędowych takich jak 
ceny energii elektrycznej, gazu, 
wywozu śmieci, ogrzewania i do-
starczania wody, odprowadzania 
ścieków, cen komunikacji, itp. To 
dlatego decyzja pana Mateusza 
Morawieckiego, Premiera, była 
zaskakująco dla seniorów ko-
rzystna, bo waloryzacja emerytur 
w 2022 roku została powiązana ze 
wzrostem cen urzędowych – gazu 
i energii elektrycznej! Tak trzymać 
i zmienić zapisy w ustawie (to 
przydałoby się i pracownikom)!

Zwróciliśmy uwagę, że trzyna-
sta i czternasta emerytura jest ko-
rzystna, oczekiwana przez senio-
rów, odczuwalna bardziej niż taka 

sama kwota wypłacana co miesiąc, 
ale jest dodatkiem zależnym od 
woli rządu i nie zwiększa emery-
tury do waloryzacji na przyszły 
rok, czyli nie zmienia niekorzyst-
nych zasad.  

W dodatku tym pracownikom, 
którzy zarabiali na poziomie kwo-
ty bazowej, a nawet więcej – wa-
loryzacja nie przywróciła siły na-
bywczej emerytury, czyli oni tracą 
co roku, tak jak dotąd tracili uboż-
si emeryci. Nie będziemy wystę-
powali w obronie pracodawców, 
których stać było na wielotysięcz-
ne składki płacone przez firmy, 
a ich emerytury wielokrotnie prze-
kraczają średnią płacę w Polsce. 
To powinien regulować system 
podatkowy.

Oczekujemy na poprawę sytu-
acji materialnej i życiowej osób 
owdowiałych przez wprowa-
dzenie dodatku do rent i eme-
rytur. Czy ktoś wie, że to ponad 
3,6 milionów osób? Obecnie po 
śmierci małżonka wdowa lub 
wdowiec mają wybór: albo żyją 
z emerytury własnej, albo z tzw. 
renty rodzinnej, tj. 85 % świad-
czenia zmarłego współmałżonka, 
jeśli to świadczenie było wyższe. 
Ale zamiast dwóch świadczeń 
pozostaje tylko jedno, natomiast 
koszty stałe, w tym utrzymanie 
mieszkania, pozostają takie same. 
Należy zatem rozważyć, wzorem 
m. in. Niemiec, Włoch, Holan-
dii, Czech, Litwy, wprowadzenie 
tzw. wdowich rent, tj. świadcze-
nia dodatkowego, które uzupełni 
dochody wdowy lub wdowca po-
mniejszone znacząco przez zgon 
współmałżonka. W przywołanych 
państwach europejskich praktyko-
wane jest stopniowe dochodzenie 
do założonej wysokości dodatku.

Postulowaliśmy również:
- przywrócenie 50 proc. ulgi 

dla seniorów na przejazdy PKP 

i zwiększenie ich częstotliwości 
w ciągu roku;

- powiązanie wysokość zasiłku 
pogrzebowego z płacą średnią lub 
minimalną, co spowoduje walo-
ryzowanie tego zasiłku, tak jak to 
było przed arbitralnym narzuce-
niem kwoty 4 000 zł przez rząd 
koalicji PO-PSL przed 11 laty. Dziś 
to naprawdę zbyt mała kwota, 
zwłaszcza po kolejnych podwyż-
kach cen. Można byłoby rozważyć 
tutaj kryterium dochodowe dla 
najbogatszych;

- poprawę wyceny świadczeń 
dla opieki paliatywnej i terminal-
nej w Polsce, bo wycena świad-
czeń z zakresu opieki paliatywnej 
i hospicyjnej z roku 2015 i obowią-
zująca obecnie, znacząco odbiega 
od realnych potrzeb i często po-
zbawia ludzi w krytycznej fazie 
życia opieki pielęgniarek i lekarzy;

- wyjaśnień, dotyczącej obo-
wiązującej w ubiegłym roku ulgi 
podatkowej z tytułu odliczeń od 
dochodu wydatków na cele reha-
bilitacyjne po zwiększeniu kwoty 
wolnej od podatku do 30 000 zł – 
tym ma się zająć Minister Finan-
sów wg naszych rozmówców;

- zmianę w dostępie seniorów 
do bezpłatnych medykamentów 
w ramach programu 75+. Leki 
bezpłatne miał wypisywać rów-
nież lekarz specjalista, ale do dziś 
takiej możliwości owi lekarze nie 
uzyskali, co zmusza uprawnione-
go seniora do dodatkowej wizyty 
u lekarza rodzinnego po receptę 
na leki bezpłatne – to spróbuje roz-
wiązać MR i PS. 

I uwaga końcowa do Pani Mi-
nister - wielu naszych postulatów 
nie da się przedstawić i rozwiązać, 
bo dotyczą spraw na styku resor-
tów lub innych resortów. Może 
urząd do spraw senioralnych 

Emeryci z „Solidarności” rozmawiają w Ministerstwie Rodziny

Marlena Maląg - Minister Rodziny, Stanisław Alot - zastępca, Dariusz Ku-
charski - przewodniczący, Joanna Bubel - sekretarz (Krajowa Sekcja Emerytów 

i Rencistów NSSZ „S”), Stanisław Szwed – wiceminister MR

PS. Przygotowaliśmy się do spo-
tkania z nastawieniem dość kry-
tycznym, ale kilka decyzji złago-
dziło nasze nastawienie do polityki 
obecnego rządu wobec emerytów.                                                                         
Po pierwsze, decyzja o  wzroście 
kwoty wolnej od podatku do 30 000 
zł, (nieco pomniejszonej o wzrost 
składki na ochronę zdrowia z 7,75 
% do 9,00 %) poprawiło przycho-
dy emerytów, jeśli dotąd pobierali 
brutto mniej niż 4100 zł.  Uznali-
śmy zwiększenie kwoty wolnej od 
podatku za spełnienie naszego po-
stulatu zgłaszanego od wielu lat.                                                                                                                    
Po drugie, zapowiedziano, że 
trzynasta emerytura nie bę-
dzie zagrożona, czyli wszyscy 
świadczeniobiorcy w kwietniu 
otrzymają 1338,44 zł brutto.                                                                                     
Po trzecie, będzie wypłacona czter-
nasta emerytura, w tej samej wy-
sokości choć z kryterium dochodo-
wym, co zadowoli większość, lecz 
nie wszystkich emerytów i renci-
stów. Po czwarte, po raz pierw-
szy od 2000 r. waloryzacja roczna 
została powiększona nie o 20 proc. 
realnego wzrostu wynagrodzeń 
w roku ubiegłym, ale - z własnej 
inicjatywy rządu – o 63,33 proc.

To było dobre spotkania i teraz 
oczekujemy na rezultaty. Emeryci 
– jeśli chcecie, to zostańcie człon-
kami naszej Sekcji Regionalnej. 
Zorganizowani mają lepiej.                                                              

Pocztowa „Solidarność” doma-
ga się dla 17 tys. listonoszy wyż-
szej kilometrówki za używanie 
prywatnych samochodów do roz-
wożenia poczty. 

Sprawa dotyczy zwrotu kosz-
tów na podstawie rozporządze-
nia ministra infrastruktury, które 
określa tzw. kilometrówkę, czyli 
kwotę jaką powinien płacić za je-
den kilometr pracodawca, którego 
pracownik wykorzystuje samo-
chód prywatny do celów służ-
bowych. Sporna stawka ostatni 

„Solidarność” Poczty Polskiej 
domaga się wyższej kilometrówki

raz była waloryzowana w 2007 r. 
i obecnie nie pokrywa kosztów 
eksploatacyjnych. Dlatego Orga-
nizacja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Pocz-
ty Polskiej zwróciła się do Prezesa 
Zarządu Spółki, aby na czas braku 
uregulowań na szczeblu ministe-
rialnym, podjął decyzję o pod-
wyższeniu stawki za  1 km  dla po-
szczególnych rodzajów środków 
transportu użytkowanych przez 
pracowników na rzecz Poczty  
Polskiej SA.

w randze wicepremiera byłby roz-
wiązaniem? W końcu jest nas już 
ponad 20 proc. obywateli, a będzie 
nas jeszcze więcej. Wg Pani Mini-
ster wystarczyłaby lepsza współ-
praca między resortami.

Stanisław Alot
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Będą zmiany w kodeksie pracy
podyktowane dyrketywami UE

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” otrzymała projekt zmian 
do kodeksu pracy, który ma imple-
mentować do polskiego porządku 
prawnego dwie dyrektywy unij-
ne: w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywat-
nym rodziców i opiekunów tzw. 
work-life balance oraz w sprawie 
przejrzystych i przewidywal-
nych warunków pracy w Unii  
Europejskiej.

Projekt zmienia zasady prze-
chodzenia na urlop rodzicielski. 
Teoretycznie celem wdrożenia 
dyrektywy jest poprawa równo-
wagi między życiem zawodowym 
a prywatnym, włączenie partnera 
w obowiązki rodzinne i poprawa 
sytuacji kobiet na rynku pracy. 
Jednak unijna dyrektywa zakłada 
przyznanie każdemu z rodziców 
co najmniej dwa miesiące urlopu 
rodzicielskiego, bez możliwości 
przeniesienia urlopu na jedno 
z rodziców. W praktyce dni wolne 
będą zagwarantowane ojcu dziec-
ka. Jeśli nie wykorzysta ich ojciec 
dziecka, to przepadną.

Matki wciąż będą mogły ko-
rzystać z urlopów po urodzeniu 

dziecka, którym można dowolnie 
się dzielić (z wyjątkiem pierw-
szych 14 tygodni macierzyńskiego 
zagwarantowanych matce).

Obecnie urlop rodzicielski przy-
sługuje zarówno ojcu, jak i mat-
ce. Może on trwać do 32 tygodni. 
Możliwe jest, że np. ojciec nie sko-
rzysta z tej możliwości. Wówczas 
cały urlop rodzicielski może wy-
korzystać matka. W takiej sytuacji, 
wraz z urlopem macierzyńskim, 
kobieta ma do wykorzystania 
roczny urlop. Po nim może pójść 
na bezpłatny urlop wychowawczy.

W projekcie proponuje się rów-
nież zmianę mającą na celu wy-
dłużenie wieku dziecka z 4. do 8. 
roku życia i tym samym wydłu-
żenie okresu, w którym pracow-
nikowi nie będzie można bez jego 
zgody polecać pracy w godzinach 
nadliczbowych, w porze nocnej, 
w systemie przerywanego czasu 
pracy, jak również delegować poza 
stałe miejsce pracy.

Ponadto, zgodnie z dyrektywą 
UE, wszyscy zatrudnieni zyska-
ją pięć dni bezpłatnego urlopu 
opiekuńczego, w trakcie którego 
będą mogli zajmować się niesa-

Prawnik
informuje

W 2018 r. wydłużeniu uległa 
kadencja władz naszego Związ-
ku z czteroletniej na pięciolet-
nią. Skutkuje to tym, że wy-
bory władz w poszczególnych 
strukturach Związku, związane 
z upływem bieżącej kadencji, 
rozpoczną się dopiero końcem 
2022 roku. 

Wydłużenie kadencji

Obradujący w Częstochowie 
w dniach 25 – 26 październi-
ka 2018 r. XXIX Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ Solidarność 
(KZD), podjął uchwałę nr 9 ws. 
zmian w § 36 Statutu NSZZ So-
lidarność, ustalając że kadencja 
każdej władzy trwa pięć lat.

Dotychczas kadencja władz 
naszego Związku wynosiła 
cztery lata. Uchwałą nr 10 ws. 
zmian w § 88 Statutu NSZZ So-
lidarność delegaci KZD ustalili, 
że zmiana ta wchodzi w życie 
z dniem rejestracji. Skutkuje to 
tym, że wydłużenie kadencji ma 
zastosowanie do już trwającej 
kadencji, a nie dopiero przy-
szłej. Tak więc dotychczasowa 

Wydłużenie kadencji władz 
NSZZ „Solidarność” do 2023 roku

kadencja 2018 – 2022 została za-
mieniona na 2018 – 2023. Po wpi-
saniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk 
– Północ w Gdańsku VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego (siedziba Związku jest 
w Gdańsku) powyższych zmian 
w Statucie, Komisja Krajowa 
uchwałą nr 1/19 z 26 lutego 2019 r. 
stwierdziła, że dziewiąta kadencja 
władz naszego Związku trwa od 
2018 do 2023 roku. 

Szczególna ochrona 
stosunku pracy

Należy dostrzec, że o ile wydłu-
żenie kadencji ma charakter auto-
matyczny, to zmiana okresu szcze-
gólnej ochrony trwałości stosunku 
pracy wynikającej z przepisu art. 
32 ust. 1 ustawy o związkach za-
wodowych (uzz), już takiego 
charakteru nie ma. Oznacza to, 
że należy podjąć uchwały w któ-
rych dokonamy zmiany okresu 
na który została udzielona szcze-
gólna ochrona i zamiast 2022 r. 
wskażemy 2023 r. W przypadku  

wskazywania do szczególnej 
ochrony członków związku upo-
ważnionych do reprezentowania 
organizacji wobec pracodawcy na-
leży też pamiętać o przedłużeniu 
okresu na jaki zostało udzielone 
upoważnienie, gdyż ono jest pod-
stawą do wskazania pracownika, 
jako szczególnie chronionego. 
Przy tej okazji warto sprawdzić, 
czy aktualna liczba członków bę-
dących pracownikami nie uza-
sadnia zmiany liczby osób, które 
zostały wskazane w uchwale do 
szczególnej ochrony.

Zwolnienie z obowiązku 
świadczenia pracy

Analogicznie sytuacja przedsta-
wia się w odniesieniu do zwolnie-
nia z obowiązku świadczenia pra-
cy wynikającej z przepisu art. 31 
ust. 1 uzz (tzw. etat/y związkowy 
i godziny związkowe). Wynika to 
z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 27 listopa-
da 2018 r. w sprawie trybu udzie-
lenia i korzystania ze zwolnienia 

z obowiązku świadczenia pracy 
na okres kadencji w zarządzie 
zakładowej organizacji związ-
kowej przysługującego osobie 
wykonującej pracę zarobkową, 
sposobu ustalenia wysokości 
wynagrodzenia albo świadcze-
nia pieniężnego przysługujące-
go osobie w okresie zwolnienia 
od pracy oraz wynikających 
z tego tytułu uprawnień i świad-
czeń, który we wniosku o zwol-
nienie z obowiązku świadczenia 
pracy nakazuje wskazać okres 
zwolnienia.

Podsumowanie

Wydłużenie kadencji o jeden 
rok następuje automatycznie, 
natomiast będące jego pochod-
nymi wskazanie do szczególnej 
ochrony i zwolnienie z obowiąz-
ku świadczenia pracy już nie. 
Należy więc podjąć stosowne 
uchwały w tym zakresie i poin-
formować o tym pracodawcę. 

Rafał Rzepecki

modzielnymi członkami rodzi-
ny, np. dziadkami. W projekcie 
przewiduje się również dodanie 
przepisu, zgodnie z którym pra-
cownikowi będzie przysługiwało 
zwolnienie od pracy w wymiarze 
2 dni lub 16 godzin w roku kalen-
darzowym z powodu działania 
siły wyższej, w pilnych sprawach 
rodzinnych spowodowanych cho-
robą lub wypadkiem, jeżeli nie-
zbędna jest natychmiastowa obec-
ność pracownika, z zachowaniem 
prawa do połowy wynagrodzenia. 
Pracodawca będzie obowiązany 
udzielić tego zwolnienia na żąda-
nie i w terminie wskazanym przez 
pracownika, zgłoszone najpóźniej 
w dniu korzystania z tego zwol-
nienia.

Projekt zakłada również wpro-
wadzenie zmian dotyczących 
umowy o pracę na okres próbny 
oraz umowy o pracę na czas okre-
ślony. Projekt nie modyfikuje okre-
su na jaki może zostać zawarta 
umowa na okres próbny, ale zgod-
nie z propozycją umowę o pracę na 
okres próbny będzie zawierało się 
na okres nieprzekraczający:

1 miesiąca – w przypadku za-
miaru zawarcia umowy o pracę 
na czas określony krótszy niż 6  
miesięcy;

2 miesięcy – w przypadku za-
miaru zawarcia umowy o pracę na 

czas określony wynoszący co naj-
mniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 
miesięcy.

Dodatkowo strony będą mogły 
wydłużyć w umowie te okresy, nie 
więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeże-
li będzie to uzasadnione rodzajem 
pracy.

Zgodnie z propozycją zawar-
tą w projektowanych przepisach 
również w oświadczeniu praco-
dawcy o wypowiedzeniu umowy 
o pracę zawartej na czas określony 
powinna być wskazana przyczyna 
uzasadniająca to wypowiedzenie. 
Ponadto o zamiarze wypowiedze-
nia pracownikowi umowy o pracę 
zawartej na czas określony pra-
codawca zawiadamia na piśmie 
reprezentującą pracownika za-
kładową organizację związkową, 
podając przyczynę uzasadniają-
cą rozwiązanie umowy, a w ra-
zie ustalenia, że wypowiedzenie 
umowy o pracę zawartej na czas 
określony jest nieuzasadnione lub 
narusza przepisy o wypowiadaniu 
umów o pracę. Sąd pracy – sto-
sownie do żądania pracownika – 
będzie orzekał o bezskuteczności 
wypowiedzenia, a jeżeli umowa 
uległa już rozwiązaniu – o przy-
wróceniu pracownika do pracy 
na poprzednich warunkach albo 
o odszkodowaniu.

opr. red. 
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Kol. Mieczysławowi Liberowi
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

w imieniu koleżanek i kolegów składają
Roman Jakim, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

oraz Członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
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Rodzinie i Bliskim śp. Ireny Baran 
wyrazy szczerego współczucia  w imieniu

koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa
Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie 

Uczcili powstańców z 1863 r.

22 stycznia br. Oddział ZR 
w Ropczycach zorganizował ob-
chody rocznicy wybuchu Po-
wstania Styczniowego. Pod Krzy-
żem-Pomnikiem 1863, modlono 
się w intencji tych, którzy 159 lat 
temu, z tego miejsca wyruszyli „za 
kordon”, by podjąć walkę o wol-
ność Ojczyzny. Ropczycki pomnik, 
utrwala piękne patriotyczne trady-
cje powiatu ropczycko-sędziszow-
skiego. Warto wiedzieć, że Rop-
czyce należą do tych nielicznych 
miast w Polsce, gdzie zachował się 
oryginalny sztandar powstańczy 
z 1863 r., obecnie zdeponowany 
w Muzeum w Rzeszowie.

Krzyż-Pomnik 1863 w Ropczy-
cach został postawiony w roku 
1913 staraniem nauczyciela Ada-
ma Bienia. Zniszczony w czasach 
PRL-u został częściowo zrekon-
struowany w 1990 r., a obecną 
formę uzyskał w 2017 – kiedy to 
został gruntownie  przebudowany 
staraniem ropczyckiego środowi-
ska „Solidarności”. Wówczas na 
postumencie umieszczono także 
tablice poświęconą Żołnierzom 
Wyklętym z terenu powiatu, za-
mordowanym przez komunistów 
w latach 1948 - 1951. To samo 
środowisko w 2020  r. doprowa-
dziło do utworzenia ścieżki edu-
kacyjno-przyrodniczej Wąwóz Po-
wstańców Styczniowych. Dzięki 
temu Krzyż 1863 uzyskał godne  

otoczenie, bowiem teren ten do-
tychczas praktycznie funkcjono-
wał, jako dzikie wysypisko.

Tradycją ropczyckiej „Solidar-
ności” od roku 2013, czyli 150 
rocznicy wybuchu Powstania, jest 
organizowanie modlitwy w in-
tencji powstańców, którzy oddali 
życie za wolność Ojczyzny. Hi-
storycy przyjmują, że z terenu po-
wiatu ropczyckiego  było ich ok. 
300, z tego znanych nazwisk 29, 
w tym 11 uczniów rzeszowskiego  
Gimnazjum.

Należy mieć nadzieję, że taki 
sposób upamiętniania bohaterów 
pozostawi żywą pamięć o tych, 
którzy w tak trudny czas zimowy, 
opuszczali ciepłe domy, by podjąć 
walkę o Niepodległą, a współcze-
śni należycie ocenią ten czyn.

W tym roku zachowując ograni-
czenia „covidowe” w uroczystości 
m.in. uczestniczyli: poseł Kazi-
mierz Moskal, radny Sejmiku dr 
Jacek Magdoń, przewodniczący 
Rady Powiatu Józef Rojek, prze-
wodniczący rzeszowskiego Zarzą-
du Regionu „Solidarności” Roman 
Jakim. Uroczystość zakończyło 
złożenie kwiatów i odśpiewanie 
pieśni „Boże coś Polskę… ” Piękną 
oprawę tej uroczystości zapewni-
li miejscowi „Strzelcy”, obecni ze 
sztandarem swojej jednostki.

Stanisław Wójciak 
Kol. Stanisławowi Łakomemu

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci żony Genowefy
w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności”

składa Roman Jakim
przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

14 lutego 2022 r. w Rzeszowie 
odbyły się uroczyste obchody 80. 
rocznicy Armii Krajowej. Rozpo-
częły się mszą świętą w kościele 
pw. Świętego Krzyża pod prze-
wodnictwem księdza biskupa Ka-
zimierza Górnego.

Następnie uczestnicy uroczy-
stości udali się na Plac im. Ar-
mii Krajowej, gdzie stoi Pomnik  

Obchody rocznicy Armii Krajowej

Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej 
Podokręgu Rzeszów. Tam złożyli 
wieńce i wiązanki kwiatów.

W imieniu Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ „Solidarność” 
udział w uroczystościach wzięli 
Marek Hojło, skarbnik ZR oraz 
Marian Irzyk, działacz struktur 
emeryckich.

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaną 
w Bibliotece Uniwersytetu Rze-
szowskiego do udostępnienia ko-
lekcją, zawierającą książki i cza-
sopisma wydawane w drugim 
obiegu wydawniczym, zwracam 
się z uprzejmą prośbą do Wszyst-
kich, którzy posiadają ww. mate-
riały biblioteczne z lat 70-tych oraz 
80-tych o przekazanie ich w for-
mie daru do Biblioteki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego.

Jesteśmy również otwarci na 
inne formy archiwizacji materia-
łów związanych z działalnością 
i historią „Solidarności”, szczegól-
nie dotyczących naszego regionu.

W sytuacji jakichkolwiek pytań, 
pozostaję do Państwa dyspozycji:

* mailowo: bmotyka@ur.edu.pl
* telefonicznie: 17 872 13 95 lub 

17 872 13 79 (poniedziałek-piątek 
8.00-15.00)

Bartłomiej Motyka
Biblioteka UR

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
gromadzi publikacje drugiego obiegu

Tradycją ropczyckiej „S” jest organizowanie modlitwy w intencji powstańców

W 2001 r. odsłonięto Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów,
 który stanął w pobliżu dawnego więzienia - zamku Lubomirskich

Kol. Mieczysławowi Greli
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

w imieniu koleżanek i kolegów 
z „Solidarności” WSK PZL-Rzeszów

składa Roman Jakim, przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”
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Ceny energii elektrycznej ro-
sną głównie ze względu na sko-
kowy wzrost cen uprawnień do 
emisji CO2, co wynika z polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej. 
W Polsce 70 proc. energii pocho-
dzi z elektrowni węglowych, któ-
re kupują uprawnienia do emisji 
CO2. Niestety ich koszt w tym 
roku radykalnie wzrósł. 

Jeszcze w 2016 roku cena upraw-
nień wynosiła ok. 6 euro za tonę, 
na początku 2021 roku cena CO2 
wynosiła 28 EUR za tonę, ale już 
8 grudnia 2021 osiągnęła rekordo-
wy poziom 90 EUR za tonę, czyli 
trzykrotnie więcej, niż na począt-
ku roku.  

W efekcie koszt wytworzenia 
energii elektrycznej składa się 
w 40 proc. z faktycznego kosztu 
jej produkcji, a w 60 proc. z kosz-
tu zakupu uprawnień do emisji 
CO2. Ponadto 8 proc. stanowią 
koszty OZE i efektywności ener-
getycznej wynikające z polityki 
klimatycznej UE. 

„Koszty emisji CO2 stanowią 
60 proc. kosztów produkcji ener-
gii” – poinformowała w mediach 
społecznościowych Komisja Eu-
ropejska. Tym samym potwier-
dziła szokujące informacje, pre-
zentowane na bilbordach Polskich 
Elektrowni. Najwięksi krajowi 
wytwórcy energii tłumaczą, że 
„Unijna Polityka Klimatyczna jest 
podstawową przyczyną podwy-
żek cen prądu. W ciągu 5 lat wzro-
sła 15-krotnie”.

 Do podobnych wniosków do-
szło Forum Energii, które opu-
blikowało raport o strukturze 
miesięcznego rachunku za prąd 
w gospodarstwie domowym 

Cena energii wzrasta? 
w styczniu 2022 roku. Wynika 
z niego, że przy rachunku opiewa-
jącym na 149,85 zł, koszty związa-
ne z handlem emisjami CO2 wy-
noszą 33,89 zł, czyli ponad 23 proc.

Aby podwyżki cen prądu nie 
były tak dotkliwe, rząd zdecy-
dował się na wprowadzenie roz-
wiązań, które mają uchronić pol-
skie rodziny przed zbyt wysokim 
kosztami energii elektrycznej. 

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Koszty wynikające ze wzrostu 
cen prądu będą znacznie niższe 
dzięki Rządowej Tarczy Antyinfla-
cyjnej, która obejmuje zwolnienie 
gospodarstw domowych z akcyzy 
na energię do końca maja 2022 r., 
a także obniżenie stawki VAT na 
dostawy energii elektrycznej z 23 
proc. do 5 proc. do końca marca 
2022 r.  

Dzięki tym rozwiązaniom staty-
styczna polska rodzina, która jest 
klientem PGE, odnotuje w pierw-
szym kwartale 2022 roku średni 
wzrost na rachunkach o ok. 6 zł 
miesięcznie zamiast 21 zł. 

W ramach Tarczy Antyinflacyj-
nej od 1 stycznia 2022 r. rachunki 
za energię będzie można opłacać 
również z pomocą dodatku osło-
nowego. Wsparcie jest skierowa-
ne dla gospodarstw domowych 
o średnich i niskich dochodach, 
a jego wysokość zależy od liczby 
osób w gospodarstwie domowym 
i progu dochodów. Żeby skorzy-
stać z dodatku osłonowego nale-
ży zgłosić się do ośrodka pomocy 
społecznej w swojej okolicy i zło-
żyć odpowiedni wniosek. 

opr. red.

Do 31 lipca 2022 r. obowiązy-
wać będzie niższa stawka VAT 
m.in. na paliwo, żywność, nawo-
zy i gaz - zadecydował rząd Zjed-
noczonej Prawicy. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy 
o VAT do zera spadł podatek na 
żywność i napoje objęte obecnie 
stawką 5 proc., m.in. mięso i ryby 
oraz   produkty mleczarskie, wa-
rzywa i owoce, zboża, przetwory 
ze zbóż i wyroby piekarnicze, nie-
które napoje i produkty do żywie-
nia dzieci.   

Uległy zmianie stawki akcyzy 
na paliwa. Do 8 proc. z 23 proc. 
obniżony został VAT na paliwa 
silnikowe (benzyny, oleje napędo-
we i biokomponenty). Do zera z 8 
proc. obniżony został VAT na gaz. 

Rynek paliw jest pod stałą ob-

serwacją prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.  

Sprzedawca dokonujący sprze-
daży towarów objętych obniżo-
nymi stawkami podatku od towa-
rów i usług jest zobowiązany do 
umieszczenia przy kasie rejestru-
jącej informacji o obniżonej wyso-
kości podatku od towarów i usług 
w tymże okresie.

Także operator – sprzedawca 
dokonujący sprzedaży gazu ziem-
nego oraz energii elektrycznej 
i energii cieplnej jest zobowiązany 
do przekazywania nabywcy towa-
rów informacji o obniżonej wyso-
kości podatku od towarów i usług 
w powyższym okresie.

Zmiana podatku ma charakter 
tymczasowy. 

opr. red.

Rząd stara się chronić

1 marca - Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Rzeszowskie uroczystości Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, w 71. rocznicę śmier-
ci bohaterów, rozpoczęła msza 
święta w kościele farnym. Po niej, 
uczestnicy zebrali się przy pomni-
ku, który upamiętnia członków IV 
Zarządu WiN: Franciszka Błażeja, 
Karola Chmiela, Łukasza Ciepliń-
skiego, Mieczysława Kawalca, 
Adama Lazarowicza, Józefa Rzep-
kę. Uroczystości odbyły się przy 
wojskowej asyście żołnierzy 21. 
Brygady Strzelców Podhalańskich 
oraz 3. Podkarpackiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. Zarząd Re-
gionu Rzeszowskiego NSZZ „So-
lidarność” reprezentował Andrzej 
Filipczyk, Członek Prezydium ZR.

Również Organizacja Zakłado-
wa NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego 
zorganizowała uroczystości pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych w sie-
dzibie przy alei Ł. Cieplińskiego, 
gdzie urzędnicy złożyli kwiaty 
pod tablicą pamiątkową w holu 

przed salą audytoryjną im. płk. 
Łukasza Cieplińskiego. 

W Powiecie Ropczycko-Sędzi-
szowskim uroczystości upamięt-
niające bohaterów drugiej kon-
spiracji odbyły się w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Sędziszo-
wie Małopolskim i przed Memo-
riałem Sybiraków Żołnierzy Armii 
Krajowej Podobwodu Sędziszów 
Małopolski. Wiązanki zostały 
złożone także w Ropczycach pod 
tablicą upamiętniającą bohate-
rów Armii Krajowej  z powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego, za-
mordowanych przez komuni-
stów,  którzy kontynuowali walkę  
w Zrzeszeniu Wolność  i Niezawi-
słość przy Krzyżu-Pomniku Po-
wstania Styczniowego 1863 oraz 
pod  tablicą upamiętniającą Żoł-
nierzy Armii Krajowej Placówki 
„ROPA” z Ropczyc przy kościele 
parafialnym w Ropczycach. 

W imieniu Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-
ność” udział w uroczystościach 
wziął Marek Hojło, skarbnik ZR.

W 2013 roku przy alei Łukasza Cieplińskiego pomnik upamiętniający 
członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawiłość”



VIII INFOSERWIS NR 2/2022

Ignacy Łukasiewicz – pionier światowego przemysłu naftowego, wynalazca lampy 

naftowej, działacz niepodległościowy, społecznik i filantrop. W roku 2022 przypadają 

200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci tego wybitnego Polaka. Nie bez przyczyny 

to ten właśnie rok ogłoszony został Rokiem Ignacego Łukasiewicza.

Miejscem, w którym można poznać postać Łukasiewicza jest Muzeum Przemysłu 

Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Ta maleńka, galicyjska wieś zasłynęła w XIX wieku 

jako miejsce powstania pierwszego na świecie przedsiębiorstwa naftowego. Mimo, że 

kopalnia pełni obecnie funkcje muzealne, to czarne złoto wydobywane jest tu do dzisiaj, 

a dzięki nowoczesnym ekspozycjom multimedialnym możemy przenieść się w czasy 

kiedy pracował tu sam Ignacy Łukasiewicz.

Rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza

podkarpackie.eu


