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23 marca 2022 r. w Strzyżowie
odbyło się wyjazdowe posiedze
nie Zarządu Regionu Rzeszow
skiego NSZZ Solidarność
z  udziałem przewodniczących
organizacji związkowych z  po
wiatu strzyżowskiego. Członko
wie ZR obradowali w  siedzibie
Komendy Powiatowej Państwo
wej Straży Pożarnej, a  ich gość
mi byli gospodarz obiektu Rafał
Rutyna, Komendant Powiatowy
PSP w  Strzyżowie oraz Leszek
Pelc, przewodniczący Między
regionalnej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność” Wojewódz
twa Podkarpackiego.
Uczestnicy zebrania zapoznali

się z  informacjami dotyczącymi
bieżących prac Prezydium ZR
i  udziałem działaczy w  wyda
rzeniach społecznogospodar
czych na szczeblu regionalnym

i  krajowym, które przedstawili
Roman Jakim, przewodniczący
Zarządu Regionu Rzeszowskie
go NSZZ „Solidarność” i  Paweł
Szpunar, Członek KK. Rozma
wiali o  sytuacji pracowników
niektórych zakładów na terenie
działalności Regionu Rzeszow
skiego, a  przedstawiciele „Soli
darności” z  powiatu przybliżyli
działalność: Wojciech Nalepa
w  ZOZ Strzyżów, Piotr Cymer
man w  OiW, Piotr Ćwikliński
w  DPS Babica, a  Dominika
Gwiazda w GS w Strzyżowie.
Ponadto Członkowie ZR za

twierdzili wynik finansowy za
2021 r. i  przyjęli preliminarz na
2022 r., do którego założenia
omówił Marek Hojło, skarbnik
ZR.

cd. str. II

WWyyjjaazzddoowwee ppoossiieeddzzeenniiee ZZRR ww  SSttrrzzyyżżoowwiiee

KP PSP Strzyżów już po raz drugi gościła Członków ZR,
poprzednio 22 listopada 2018 r.

W trakcie posiedzenia wyróżniono Annę Dziadek Srebrną Odznaką
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” za zasługi
dla NSZZ „Solidarność” w dziedzinie oświaty i wychowania oraz pracy
związkowej. A. Dziadek jest Członkiem ZR i przewodniczącą Oddziału ZR
NSZZ „Solidarność” w Strzyżowie, a jej działalność społecznokulturalna

w powiecie jest bardzo dobrze odbierana przez społeczność lokalną.
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W  dniach 3–4 marca 2022 r.
Organizatorzy Regionalni NSZZ
„Solidarność” z  całej Polski spo
tkali się na szkoleniu w ośrodku
Savoy w  Spale. Szkolenie
p.t.  „Kompetencje społeczne or
ganizatorów związkowych”
miało na celu nie tylko podnieść
umiejętności zawodowe nie
zbędne do wykonywania pracy
organizatora, ale również naby
cie nowych znajomości i podzie
lenie się swoimi doświadczenia
mi.

W  szkoleniu wzięło aktywny
udział czternastu organizato
rów, zarówno doświadczonych
jak i  nowych, rozpoczynających
pracę w regionach, wszyscy peł
ni entuzjazmu i zapału do pracy.
Organizatorzy wspólnie praco
wali, wymieniali się doświad
czeniami, opowiadali o  sukce
sach i  trudnościach związanych
z  zakładaniem nowych organi
zacji.

cd. str. III

Szkolenie organizatorów

Organizatorzy związkowi dzieli się swoimi doświadczeniami

Od początku wojny organizuje
my zbiórkę pomocową, potrze
by są ogromne. Dostosowujemy
je do ciągle zmieniającej się sy
tuacji i  zmiany „profilu”
Uchodźcy.

Wasze wsparcie finansowe to
• zakup i transport niezbędnych
środków pierwszej potrzeby 
poprzez pilną realizację zamó
wień ks.  Jacka Uliasza z  Ukra
iny;
• pomoc uciekinierom i  ich ro
dzinom na granicy, w punktach
noclegowych, itp.;
• w  siedzibie przy ul. Matusz
czaka 14 jest czynny magazyn ze
zbiórką najpilniejszych rzeczy:
nowa bielizna damska i dziecię
ca, skarpety; walizki na kółkach;

odżywki dla dzieci, mleko
w  puszkach dla niemowląt,
maści na odparzenia; pieluchy,
mokre chusteczki, artykuły hi
gieniczne dla kobiet, soczki, de
serki i  obiadki w  słoiczkach,
konserwy, itp.

• prosimy o wpłaty na: 47 1240
1792 1111 0010 1374 3580
z dopiskiem Ukraina
• rekomendujemy również por
tal uapomoc.pl (pomoc rodzi
nom poprzez udzielanie nocle
gów)
• więcej na
solidarnosc.rzeszow.org.pl

Koordynator akcji niesienia
pomocy Ukrainie:
Marek Hojło, tel. 608 676 501

28 lutego przekazaliśmy środ
ki medyczne dla szpitala we
Lwowie,  m.in.: preparaty do
czyszczenia ran, opatrunki spe
cjalistyczne, plastry, bandaże,
kompresy, opaski uciskowe, far
tuchy, rękawice chirurgiczne,
maski medyczne, igły i  strzy
kawki.

14 marca przekazalismy po
moc humanitarną dla mieszkań
ców i  osób walczących w Żyto
mierzu,  m.in.: środki opatrun
kowe, materace, karimaty, po
werbanki, obuwie, skarpety,

bieliznę termoaktywną, środki
czystości.

18 marca przekzazaliśmy do
Żytomierza kolejną pomoc hu
manitarną.

2428 marca w  ramach akcji
Plecak dla Malucha przekazali
śmy ponad 300 plecaków dla
małych uchodźców z  Ukrainy
wyposażonych w  artykuły, któ
re sprawiły im radość.
O akcji na str. VI.

red.

Solidarni z Ukrainą Zorganizowani mają lepiej

Silna organizacja związkowa pomaga reprezentować interesy pracownicze

W Kamionce odbyło się kolej
ne spotkanie członków Organi
zacji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Sa
morządowych Powiatu Rop
czyckoSędziszowskiego i  doty
czyło planu działania w zakresie
praw pracowniczych i  rozwoju
organizacji.
Udział w  nim wzięli również

Joanna Stopyra, kierownik re
gionalny ds. rozwoju, Sylwia
Wiech, organizator związkowy,
Monika Wojak, radca prawny
oraz Marek Hojło, skarbnik ZR.
Organizacja Międzyzakłado

wa NSZZ „Solidarność” Pra
cowników Samorządowych Po
wiatu RopczyckoSędziszow
skiego, z siedzibą w Szkole Pod

stawowej w  Kamionce, jest no
wo zarejestrowaną w  Regionie
Rzeszowskim organizacją (29.12.
2021 r.).
Zdaniem Doroty Myszkow

skiej, przewodniczącej KM, oso
by, które zdecydowały o  wstą
pieniu do NSZZ Solidarność,
chcą reprezentować interesy
pracowników. Ich aktywność
wynika z bieżących potrzeb, ale
również mają na uwadze pro
blemy mogące zaważyć na
przyszłości członków związku.
Jak podkreśla przewodnicząca
takie możliwości daje działal
ność w  „Solidarności”, najlicz
niejszej i  największej organizacji
w Polsce.

red.



IIIINFOSERWIS NR 3/2022

dokończenie ze str. I

W  ramach wsparcia dla wal
czącej Ukrainy Region Rze
szowski NSZZ „Solidarność” na
bieżąco przekazuje pomoc hu
manitarną do miejsc dotknię
tych wojną. Członkowie ZR
uzupełnili informacje dotyczące
akcji niesienia pomocy ze swo
ich organizacji i  zakładów pra
cy,  m.in. Muzeum Zamek
w  Łańcucie i  powiat łańcucki,
Oddział ZR w Strzyżowie, OiW
Rzeszów, PGE i  Fundacja, Kru
szgeo Rzeszów, Społem Rze
szów, ZUS Rzeszów.
Ewa BatorRokita, dyrektor

Żłobka Samorządowego
w  Strzyżowie dostarczyła na
posiedzenie przygotowane
przez rodziców plecaki dla ma
łych uciekinierów z  Ukrainy
w  ramach organizowanej przez
Region Rzeszowski Akcji
„Plecak dla Malucha”.
Dzień wcześniej, plecaki

przygotowane zostały również
przez Przedszkole Samorządo
we Michałki. W  sumie społecz
ność strzyżowska przekazała
ponad 200 plecaków, które Re
gion Rzeszowski przekazał jako
wyprawkę na dalszą podróż
dzieci z Ukrainy.

red.

dokończenie ze str. II

Zakres merytoryczny spotka
nia zaprezentowała Maria Ko
ścińska, doświadczona trenerka
Działu Szkoleń Komisji Krajo
wej, cennych rad udzielał Tade
usz Majchrowicz, Zastępca
Przewodniczącego Komisji Kra
jowej NSZZ „Solidarność”, któ
ry inspirował do pracy i  pod
kreślał jak ważną rolę odgrywa
ją organizatorzy i  rozwój
Związku.
Szkolenie zaowocowało

nowymi doświadczeniami
i  kontaktami. Nabyliśmy świa

domość, że w pracy organizato
ra wyłącznie wiedza nie wy
starczy. Do pracy z  ludźmi,
w terenie niezbędne są kompe
tencje społeczne i  ciągła praca
nad swoim wizerunkiem. Pew
ności siebie dodaje fakt, że
w pracy, choć z pozoru indywi
dualnej, nie jesteśmy sami 
wręcz przeciwnie, razem two
rzymy wspaniały Zespół zaan
gażowanych i  otwartych na
współpracę osób.

Sylwia Wiech
Dział Rozwoju Związku

Szkolenie organizatorów

Organizacje Zakładowe NSZZ
„Solidarność" działające w  Pod
karpackich Instytucjach Kultury
wniosły do Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego o  rozpa
trzenie sytuacji płacowej pra
cowników tych instytucji.
Liczą, że działania tego gre

mium pozwolą na porozumie
nie z Organizatorem Podkarpac
kich Instytucji Kultury w  kwe
stii wynagrodzeń pracowników.
Dotychczasowe, podejmowane
przez NSZZ „Solidarność”, pró
by nie przyniosły oczekiwanego
efektu, dlatego związkowcy roz
ważają możliwość wszczęcia
procedury sporu zbiorowego.
Zarzucają Organizatorowi

brak skutecznych działań w celu
zapewnienia pracownikom god
nej płacy adekwatnej do posia
danych kwalifikacji i  efektów
pracy. Przekazywane we wcze
śniejszych latach środki na pod
wyżki wynagrodzeń dzielone
były przez dyrektorów placó
wek najczęściej bez uzgodnienia

z  zakładowymi organizacjami
związkowymi, co jeszcze pogłę
biło różnice płacowe.
Obrany przez Organizatora cel

doprowadzenia do uśrednienia
zarobków pracowników, np.
merytorycznych do wynagro
dzenia brutto na poziomie 4000
zł jest rażąco nieadekwatny do
poziomu płacy minimalnej, śred
niej krajowej oraz wynagrodzeń
kadry zarządzającej instytucjami
i departamentem kultury.
Od miesięcy nie podjęto ze

stroną związkową rozmów, nie
zajęto stanowiska w  sprawie
przedstawionego przez NSZZ
„Solidarność” projektu racjonal
nego wzrostu wynagrodzeń
pracowników kultury.
Związkowcy oczekują od

WRDS zwołania posiedzenia
poświęconego sytuacji płacowej
pracowników instytucji kultury
podległych Marszałkowi Woje
wództwa Podkarpackiego.

red.

Czy WRDS rozwiąże problemy
pracowników kultury?

Komisja Krajowa NSZZ „Soli
darność”, w związku z kończącą
się dziewiątą kadencją funkcjo
nowania władz związkowych,
uchwałą podjętą 1 marca 2022 r.,
ustaliła następujący kalendarz
wyborczy dla jednostek organi
zacyjnych Związku.

WW  tteerrmmiinniiee oodd 11 lliissttooppaaddaa 22002222
rr.. ddoo 3311 mmaarrccaa 22002233 rr.. ooddbbyywwaajjąą
ssiięę wwyybboorryy::
 władz podstawowych jedno

stek organizacyjnych Związku,
wymienionych w  § 19 Statutu
NSZZ „Solidarność”;
 delegatów na walne zebranie

delegatów regionu;
 delegatów na walne zebranie

branżowej jednostki organiza
cyjnej Związku, w  tym delega
tów na walne zebranie krajowej
jednostki branżowej Związku
lub kongres krajowego sekreta
riatu branżowego, jeżeli podsta
wowa jednostka organizacyjna
należy bezpośrednio do krajowej
jednostki branżowej.
 wybory władz niższych jed

nostek organizacyjnych Związ
ku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Sta
tutu NSZZ „Solidarność”, a  tak
że delegatów na zakładowe,
międzyzakładowe lub koordy
nacyjne zebranie delegatów,
mogą odbywać się we wcze
śniejszym terminie.

WW   tteerrmmiinniiee oodd 11 kkwwiieettnniiaa ddoo
3300 cczzeerrwwccaa 22002233 rr.. ooddbbyywwaajjąą ssiięę
wwyybboorryy::
 władz regionów;
 delegatów na Krajowy Zjazd

Delegatów;

WW   tteerrmmiinniiee oodd 11 kkwwiieettnniiaa ddoo
3300 kkwwiieettnniiaa 22002233 rr.. ooddbbyywwaajjąą ssiięę
wwyybboorryy::
 władz regionalnych sekcji

branżowych i problemowych;
 władz regionalnych sekreta

riatów branżowych;
 delegatów na kongres regio

nalnego sekretariatu branżowe
go;
 delegatów na walne zebranie

delegatów krajowej sekcji bran
żowej.

WW   tteerrmmiinniiee oodd 11 kkwwiieettnniiaa ddoo
3311 mmaajjaa 22002233 rr.. ooddbbyywwaajjąą ssiięę
wwyybboorryy::
 władz krajowych sekcji

branżowych i problemowych;
 delegatów na kongres krajo

wego sekretariatu branżowego.

WW   tteerrmmiinniiee oodd 11 mmaajjaa ddoo 3311
lliippccaa 22002233 rr.. ooddbbyywwaajjąą ssiięę wwyy
bboorryy::
 władz krajowych sekretaria

tów branżowych;
 władz Krajowego Sekretaria

tu Emerytów i Rencistów.

Kalendarz wyborczy
na kadencję 2023 – 2028

”

Wyjazdowe posiedzenie ZR
w Strzyżowie

W terminie do 31 października 2023 r. odbywają się wybory ogólnokra
jowych władz Związku (sprawozdawczo–wyborczy Krajowy Zjazd Delega
tów NSZZ „Solidarność”).
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Koszt to 300 zł od osoby
(transport, obiadokolacja, śnia
danie, obiad, nocleg w  4 osobo
wych pokojach w  domu piel
grzyma, ubezpieczenie).

Podstawą zapisu jest wpłata
na konto 96 1240 1792 1111 0000
1973 9078 z dopiskiem „Licheń”
w  nieprzekraczalnym terminie
do 8 kwietnia 2022 r.

O  wpłacie należy poinformo

wać sekretariat ZR  17 862 17
09, podając tel. kontaktowy i rok
urodzenia uczestnika piel
grzymki (do ubezpieczenia).

Koordynatorem wyjazdu jest
Marek Hojło  skarbnik ZR, tel.
608 676 501.

Zapraszamy serdecznie do
udziału we wspólnym pielgrzy
mowaniu. Ilość miejsc ograni
czona.

Ustawa z  12.03.2022 r. o  pomocy
obywatelom Ukrainy (Dz.U. poz.
583) zawiera rozporządzenie
w  sprawie maksymalnej wysokości
świadczenia pieniężnego przysłu
gującego z  tytułu zapewnienia za
kwaterowania i  wyżywienia oby
watelom Ukrainy oraz warunków
przyznawania tego świadczenia
i przedłużania jego wypłaty.

•Rozporządzenie wskazuje na 40
zł na dzień na osobę, czyli 1,2 tys. zł
miesięcznie, przez dwa miesiące (60
dni).
•Pieniądze będą przekazywane

wstecz, od dnia, kiedy dana osoba
przyjęła pod swój dach uchodźców.
Wniosek będzie obejmował czas,
który uchodźcy faktycznie spędzili
w  domu osoby, która użyczyła im
miejsca.
•Świadczenia 40 zł za każdy

dzień zapewnienia mieszkania i  je
dzenia Ukraińcom nie uzyska oso
ba, która już otrzymała za to osobne
wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno
o  zapłatę przez Ukraińców jak i  in
ne podmioty na ich rzecz. Dotyczy
to także opłacenia czynszu przez
obywateli Ukrainy w  ramach umo
wy najmu.

Składając wniosek o  rekompensa
tę 40 zł winno się złożyć oświadcze
nie, że za okres pomocy Ukraińcom
nie otrzymano dodatkowego wyna
grodzenia, w tym za wynajem.

Kwota 40 zł / dzień może być
podwyższona przez wojewodę
w przypadku:
1) zapewniania zakwaterowania

i  wyżywienia obywatelom Ukrainy
przed dniem wejścia w życie specu
stawy – weszła w  życie 12 marca
z mocą od 24 lutego 2022 r.
2) gdy podmiotem zapewniają

cym zakwaterowanie i  wyżywienie
obywatelom Ukrainy jest jednostka
organizacyjna, osoba prawna albo
przedsiębiorca.

W  szczególnie uzasadnionych
przypadkach okres wypłaty świad
czenia, za zgodą wojewody, może
zostać przedłużony na okres dłuż
szy niż 60 dni.

Zgoda wojewody może dotyczyć:
1) indywidualnych spraw;
2) grupy podmiotów zapewniają

cych wyżywienie i  zakwaterowanie
obywatelom Ukrainy na obszarze
województwa – w  przypadku gru
py podmiotów okres wypłaty
świadczenia może zostać przedłu
żony przez wojewodę z urzędu.

Zgoda ta jest publikowana na
stronie podmiotowej Biuletynu In
formacji Publicznej wojewody i  za
wiera termin przedłużenia wypłaty
świadczenia, określenie grupy pod
miotów oraz uzasadnienie.

W  indywidualnych sprawach
okres wypłaty świadczenia może
zostać przedłużony na czas określo
ny, na szczegółowo uzasadniony
wniosek podmiotu zapewniającego
wyżywienie i  zakwaterowanie oby
watelom Ukrainy.

Aby otrzymać 40 zł za dzień za
kwaterowania i  wyżywienia oby
watela Ukrainy trzeba złożyć wnio
sek w gminie.

Niezależnie od rodzaju podmiotu
zapewniającego opiekę nad
uchodźcami z  Ukrainy – osoba fi
zyczna oraz prawna – świadczenia
przekazane z tego tytułu nie podle
gają opodatkowaniu. Zgodnie
z  ustawą o  ochronie obywateli
Ukrainy przekazywane wypłaty na
rzecz zapewniających zakwatero
wanie oraz wyżywienie podlegają
zwolnieniu na gruncie podatku do
chodowego od osób fizycznych oraz
prawnych.

www.solidarnosc.org.pl

Ważne dla osób udzielających
zakwaterowania Ukraińcom

Zorganizowani mają lepiej

audycji można odsłuchaćw dowolnym momencie
z naszej strony internetowej, a ostatnimi jej gośćmi byli:
MMaałłggoorrzzaattaa FFrraanncczzyykk  „S” Urząd Marszałkowski;

JJaann SSkkoowwrroońńsskkii  „S” Oddział Kolbuszowa;
SSeebbaassttiiaann FFiittaass  „S” Biedronka;

WWiieessłłaaww KKoocchhmmaann  „S” Van Pur Rakszawa.

17 marca 2022 r. Komisja Praw
Kobiet i  Równouprawnienia
oraz Komisja Zatrudnienia przy
jęły swoje stanowisko w sprawie
wniosku Komisji Europejskiej
dotyczącego dyrektywy w  spra
wie przejrzystości wynagro
dzeń. Stanowisko Komisji za
wiera definicję przedstawicieli
pracowników oraz pozytywne
zapisy dotyczące dialogu spo
łecznego i rokowań zbiorowych.
Posłowie domagają się, by fir

my unijne zatrudniające co naj
mniej 50 pracowników (a  nie
250, jak pierwotnie proponowa
no) były zobowiązane do ujaw
niania informacji ułatwiających
osobom pracującym u  tego sa
mego pracodawcy porównywa
nie wynagrodzeń i  ujawnianie
istniejących różnic w  wynagro
dzeniach kobiet i  mężczyzn
w ramach danego podmiotu.
Jeśli sprawozdania dotyczące

wynagrodzeń wykażą zróżnico
wanie wynagrodzenia ze wzglę
du na płeć wynoszące co naj
mniej 2,5% (w porównaniu z 5%
w pierwotnej propozycji Komisji
Europejskiej), państwa człon
kowskie będą musiały dopilno

wać, aby pracodawcy, we
współpracy z przedstawicielami
pracowników, przeprowadzili
wspólną ocenę wynagrodzeń
i  opracowali plan działania na
rzecz równości płci.
Z  treści zapisów wynika, że

pracownicy i ich przedstawiciele
powinni mieć prawo do otrzy
mywania jasnych i  pełnych in
formacji na temat indywidual
nych i  średnich poziomów wy
nagrodzeń, z podziałem na płeć.

Posłowie poparli propozycję
dotyczącą przeniesienia ciężaru
dowodu. W  przypadku, gdy
pracownik uważa, że zasada
równej płacy nie została zasto
sowana i wnosi sprawę do sądu,
ustawodawstwo krajowe po
winno zobowiązywać praco
dawcę do udowodnienia, że nie
doszło do dyskryminacji.
Kolejny krok to głosowanie na

forum ogólnym Parlamentu co
pozwoli na rozpoczęcie trialogu
(czyli procesu ustaleń pomiędzy
Komisją Europejską, Radą UE
(państwa członkowskie) oraz
Europarlamentem).

red.

Dyrektywa UE w sprawie
przejrzystości wynagrodzeń

Wyjazd organizuje Region Rzeszowski NSZZ „Soli
darność”dla członków NSZZ „Solidarność” i  ich naj
bliższej rodziny (mąż, żona, dzieci).
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Osoby, które pracują poza
miejscem zamieszkania mogą
płacić niższy podatek. Mają one
prawo do podwyższonych kosz
tów uzyskania przychodu. Wy
noszą one 300 zł miesięcznie i są
przewidziane dla osób, które
oświadczyły, że mieszkają – sta
le bądź tymczasowo – poza
miejscowością, w  której wyko
nują pracę zarobkową, chodzi tu
o  miejsce zamieszkania, nie
o  miejsce zameldowania. W  ta
kiej sytuacji z  jednego stosunku
pracy można uzyskać kwotę
300 zł, na rok do 3 600 zł, a jeżeli
stosunków pracy jest więcej, niż
jeden, wtedy kwota podstawo
wa jest taka sama, lecz na rok
może wynieść do 5 400 zł. Do
chód uzyskany przez pracowni
ka zostaje pomniejszony o wyżej
wspomniane kwoty, od niego

obliczana jest zaliczka na poda
tek dochodowy.
Istnieje możliwość rozliczenia

się z  faktycznie poniesionych
kosztów, choć trzeba je udoku
mentować np. posiadaniem
imiennego biletu okresowego.
Będzie on podstawą liczenia
kosztów realnych, poniesionych
na dotarcie do zakładu pracy.
Podwyższone koszty uzyska

nia przychodu nie mogą być
odliczane, jeżeli podatnik do
staje dodatek za rozłąkę. Aby
podwyższone koszty uzyskania
przychodu uzyskać należy pra
codawcy złożyć oświadczenie
(wzór obok)). Od miesiąca,
w którym oświadczenie złożone
zastanie wynagrodzenie będzie
wyższe.

Monika Wojak

Prawnik informuje:

Obniżenie podatku dochodowego dla osób,
które pracują poza miejscem zamieszkania

16 marca 2022 roku w  II LO
im. płk. Leopolda LisaKuli od
był się etap wojewódzki Kon
kursu „Olimpiady Solidarności .
Dwie dekady historii”, który
tradycyjnie został objęty patro
natem Zarządu Regionu Rze
szowskiego NSZZ „Solidar
ność”.
Do testu pisemnego przystą

piło 33 uczestników, reprezen
tujących 25 szkół średnich Pod
karpacia, spośród których Woje
wódzka Komisja Konkursowa
po skrupulatnej ocenie prac wy
łoniła trzech finalistów, którzy
zmierzą się w  ogólnopolskim
etapie Konkursu z  laureatami
pozostałych województw.
W  imieniu Zarządu Regionu

Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność” Bogumiła StecŚwiderska,
Zca Przewodniczącego ZR zło
żyła finalistom gratulacje oraz
wręczyła nagrody. Była to

– m.in. publikacja M. Wyrwicha
„Kolporterzy historii”, zawiera
jącą opowieść o Józefie Konkelu
– naszym zasłużonym działa
czu, na którego w  czasach reżi
mu komunistycznego donosiło
ponad 40 agentów.
W  konkursie wyróżnienia

uczestnikom finałowych zma
gań wręczyła również Bogusła
wa Buda Przewodnicząca Ko
misji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania.
Do ogólnopolskiego etapu

konkursu awansowali ucznio
wie ze szkół: II LO im. M. Ko
pernika w  Mielcu, I  LO im. S.
Konarskiego w  Rzeszowie oraz
I LO im. KEN w Sanoku – Zwy
cięzcom serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia w Wiel
kim Finale.

wł.

Przed nimi już tylko wielki finał na szczeblu krajowym

Prezydium Krajowej Sekcji
Oświaty i  Wychowania NSZZ
„Solidarność” nie akceptuje try
bu oraz wysokości waloryzacji
wynagrodzeń nauczycieli
uchwalonej przez Sejm RP
w dniu 24 marca 2022 roku.
Działacze są głęboko oburzeni

wprowadzeniem zmian w usta
wie Karta nauczyciela poprzez
inicjatywę poselską oraz unika
niem dialogu ze stroną społecz
ną. Ich zdaniem zlekceważono
powołany przy ministerstwie
edukacji Zespół ds. statusu za
wodowego pracowników
oświaty, którego nie zwołano od
wielu miesięcy.
 Podniesienie o  4,4% średniego

wynagrodzenia nauczycieli od 1
maja 2022 r. nie jest nawet walory
zacją płac, ponieważ inflacja za
okres od 1 września 2020 r. do
chwili obecnej wynosi ok. 10%. Jako
sarkazm odczytujemy pierwsze zda
nie w  uzasadnieniu projektu usta
wy, w  którym zaznaczono, że jest

ona realizacją priorytetu Minister
stwa Edukacji i  Nauki  zwiększe
niem prestiżu zawodu nauczyciela.
Nauczyciele są jedyną grupą za

wodową w sferze finansów publicz
nych, która nie korzysta ze wzrostu
gospodarczego w Polsce  czytamy
w stanowisku.
Oświatowa „Solidarność” wy

licza, że uchwalona zmiana ma
na celu tylko zwiększenie wy
nagrodzenia nauczycieli staży
stów z 2946 zł do 3077 zł brutto,
ponieważ od 1 stycznia 2022 r.
zarabiają poniżej minimalnej
płacy w Polsce wynoszącej 3010
zł.
Dodaje, że nauczyciele podjęli

ogromny trud podejmując się
dodatkowych działań podczas
pandemii i  kryzysu imigracyj
nego. Za zwiększenie zadań
i  olbrzymi wkład pracy, nie
otrzymali jednak żadnej rekom
pensaty.

red.

Oświatowa „Solidarność”
nie akceptuje podwyżek

Olimpiada Solidarności
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Stanisława Ziobro urodzi
ła się 15.05.1945 r. w Jedliczu koło
Krosna. Była pierwszym acz nie
oficjalnym z  terenu Strzyżowa
łącznikiem ze strajkującym Wy
brzeżem. Sytuacja miała miejsce
w  sierpniu 1980 r., kiedy Spół
dzielnia Pracy „Autoservice” zor
ganizowała wycieczkę do Trój
miasta w trakcie strajku w Stoczni
Gdańskiej. Stanisława jako jedyna
z  wycieczki zainteresowała się
tamtymi wydarzeniami i  zgłosiła
się do organizatorów po materia
ły poligraficzne, informujące
o motywach i  celach NSZZ „Soli
darność”. Dość dużo tych mate
riałów przywiozła do Strzyżowa
jeszcze przed podpisaniem poro
zumień. Wraz z  mężem Jerzym
rozpowszechniali je w  swych za
kładach pracy Autoserwice i  PE
ZGSie, a  także w  innych oraz
gromadzili chętnych ludzi do za
kładania organizacji zakładowych
i MKK Solidarność w Strzyżowie.
Nawiązano kontakt z  Regionalną
Komisją Koordynacyjną w  Rze
szowie i  w  ten sposób Strzyżów
zorganizował się jako jeden
z  pierwszych miast na terenie
województwa. Zaskoczone wła
dze miejskie i zakładowe szybko
ścią tworzenia się organizacji
związkowych „Solidarności” zga
dzały się na wszystkie żądania
organizatorów tj. organizowanie
zebrań w  zakładach pracy, prze
kazywanie pomieszczeń na dzia
łalność, pomoc w  przetwarzaniu
materiałów. Stanisława Ziobro
miała duży wkład w organizowa
niu się tych organizacji. Władze
Autoserwice postanowiły przejąć
inicjatywę i  w  trakcie tworzenia
zakładowej „S” do Związku
przystąpiło 100% załogi, dlatego
na zebraniach wyborczych wy
brani zostali ludzie spolegliwi
wobec władzy. Jednakże Stanisła
wa Ziobro została wybrana do
władz komisji zakładowej NSZZ
„Solidarność” na funkcję zastępcy
przewodniczącego w  dwóch ko
lejnych kadencjach. Później, już
do końca swej pracy związkowej
wybierana była na przewodni
czącą Komisji Zakładowej.
W  stanie wojennym areszto

wano jej męża i  przetrzymywa
no w areszcie w Rzeszowie i Za
łężu. Groziło mu minimum 3 la
ta więzienia. Stanisława na czele
z adwokatem p. Świerczewskim
zorganizowała grupę obronną
i dokonała rzeczy wprost wyda
wało się niemożliwej, bo oto
główny świadek oskarżenia wy
cofał oskarżenie. Adwokat zaś
wspiął się na wyżyny swej mo
wy obronnej i  mąż Stanisławy
jako jedyny został uniewinniony

i zwolniony przez sędziego ów
czesnego kapitana WP St. Re
wera.
W  1982 r. pod nieobecność

męża, Służba Bezpieczeństwa
osadziła Stanisławę w  strzy
żowskim areszcie na 48 godzin.
Tym razem mąż podjął próbę
uwolnienia żony. Przed budyn
kiem milicji skandował hasła
i śpiewał pieśni patriotyczne, co
spowodowało, że już po 12 go
dzinach przybyły z  Rzeszowa
major SB, przeprowadził ze Sta
nisławą rozmowę uświadamia
jącą. Zaproponował współpracę,
którą kategorycznie odrzuciła,
więc zagroził konsekwencjami
za działalność i  nakazał ją wy
puścić. Po tym doświadczeniu,
Stanisława ze zdwojoną energią
poświęciła się w organizowanie
Związku i  pomoc ludziom po
trzebującym. Nie mogąc sobie
z nią poradzić w sposób oficjal
ny, miejscowa komórka SB
wprowadziła swojego agenta do
zakładu „Autoservice”, który
proponował pracodawcy uka
ranie Stanisławy za wymyślone
przewinienia i blokował dla niej
podwyżki uposażenia. Nie
została ukarana, bo inspektorzy
kontroli nie wykazali nadużyć,
ale podwyżek nigdy nie otrzy
mała, dopóki agent pracował.
Dopiero na 4 lata przed emery
turą, na wniosek jednego z  in
spektorów kontroli, otrzymała
podwyżkę za wzorową pracę.
W  zakładzie pracy była sza

nowana przez całą załogę za su
mienność, koleżeństwo i  inicja
tywy w  rozwoju zakładu, była
odpowiedzialna za wiele dzia
łów (BHP, p.poż., socjalny).
Była delegatem do regional

nych struktur NSZZ „Solidar
ność” w Rzeszowie. Współorga
nizowała powstanie w  Strzyżo
wie MKK NSZZ „Solidarność”
i jej sztandaru.
Była ławnikiem przez 3 ka

dencje w  Sądzie Pracy w  Rze
szowie, gdzie skutecznie broniła
pracowników. Pracownicy
i  członkowie Związku niejedno
krotnie dziękowali jej za zaan
gażowanie w  obronę i  pomoc
w  trudnych sprawach pracow
niczych, zdrowotnych i  mate
rialnych.
Zmarła 21.12.2010 r., mając 65

lat po siedmiu latach walki
z chorobą.

Wspomnienia o  Stanisławie
Ziobro spisał jej mąż Jerzy,
odznaczony Krzyżem Wolności
i Solidarności.
Zmarł 12.12.2021 r.

O działaczce „S” ze Strzyżowa

Przedszkole Samorządowe
Michałki oraz Żłobek Samo
rządowy ze Strzyżowa razem
ze strzyżowskim Oddziałem
ZR NSZZ Solidarność włą
czyli się aktywnie w akcję Za
rządu Regionu Rzeszowskie
go „Solidarności” Plecak dla
Malucha.

22 marca przy pomocy dyrekcji,
nauczycieli i  rodziców, w  ramach
obchodów Dnia Ukrainy, przygo
towali ponad 200 plecaków dla
małych Uchodźców, jako pomoc
dla nich w dalszej podróży.

Zbiórka przeszła najśmielsze
oczekiwania. Przedszkolaki
chętnie przekazywały przynie
sione przez siebie plecaki wy
posażone w  artykuły pierwszej
potrzeby (woda, słodycze, kolo
rowanki, kredki, ciasteczka,itp.),
świadomie i  odpowiedzialnie
dzieląc się tym, co mają. Ten
cenny dar serca przekazaliśmy
dzieciom w  miejscu noclego
wym dla uciekinierów – Full
Market w  Rzeszowie oraz za
wieźliźmy na granicę w Korczo
wej, jako wyprawkę na ich dal
szą podróż.

Szczególne podziękowania dla
rodziców, nauczycieli, w  tym
Annie Dziadek szefowej Od
działu Strzyżowskiego Solidar
ności, za podjęcie inicjatywy
i nadanie jej stosownej rangi. To
dzięki Wam najmłodsi uczą się,
dlaczego warto pomagać innym.
W  ten sposób przyczyniacie

się do budowania właściwych
wzorców osobowych najmłod
szych Polaków.

28 marca Adrianna Sulimirska
Dyrektor SP im. Sybiraków w Na
wsiu osobiście przekazała 80
wyposażonych w  rozmaitości
plecaków, które ufundowali
uczniowie i  rodzice dla ukraiń
skich dzieci. Ponadto społeczność
szkolna zebrała wiele innych ar
tykułów potrzebnych małym
uchodźcom  m.in pieluchy, ko
smetyki dla niemowląt, słodycze,
soczki. Dziękujemy za ten dar
serca całej społeczności szkolnej.
Plecaki wraz z  artykułami

spożywczymi i  medycznymi po
jechały do Rohatynia na Ukrainie
i  przekazane zostały  m.in. dzie
ciom z  domu dziecka prowadzo
nego przez Siostry Prezentki.

wł.

Plecak dla Malucha

Zbiórka przeszła najśmielsze oczekiwania

Wydawca: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14,
35083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Red.: Monika Lubowicz, 17 850 14 42, serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl
Zdjęcia: Żaklin KocajSzeliga oraz archiwa ZR
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Kol. MMaarrcciiee DDYYBBCCEE
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci MMaammyy

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

24 marca w  PCEK w  Ropczy
cach odbył się uroczysty finał
VII edycji Wojewódzkiego Tur
nieju Poezji i  Prozy Zawsze
Wierni. Należy nadmienić, że
patronat honorowy nad kon
kursem pełni Prezydent RzP
Andrzej Duda oraz Region Rze
szowski NSZZ Solidarność – od
początku jego organizacji, fun
dując również nagrody zwycięz
com. Tegoroczne zmagania mia
ły szczególny charakter. Słowa
tekstów poetyckich i  prozator
skich prezentowanych przez
uczestników gali, brzmiały nie
zwykle przejmująco. Trwająca
w  Ukrainie wojna pozostawiła
swój niemy ślad też tutaj.
Region Rzeszowski reprezen

towała B. StecŚwiderska pomy

słodawczyni i organizatorka po
czątkowych edycji.
Tym razem pierwsze miejsca

i piękne pióra od Solidarności po
wędrowały do ucznia SP z Zago
rzyc Sławomira Pazdana oraz do
uczennicy szkoły średniej Mag
daleny Mazur z  Dębicy. Na za
kończenie uroczystości uczestni
cy i  zaproszeni goście wzięli
udział w  spotkaniu z  Francisz
kiem Batorym, ostatnim żyjącym
świadkiem procesu członków IV
Zarządu WiN, którego brat Józef
został osądzony przez oprawców
komunistycznych i zamordowany
1 marca 1951 r. Dziękujemy
wszystkim za niezapomniane
przeżycia, wartość i  moc słowa,
które pozostanie z  nami na dłu
go. wł.

Finał konkursu Zawsze Wierni

Tegoroczne zmagania uczestników odbyły się w cieniu wojny na Ukrainie.
Laureaci konkursu 2022 i zaproszeni goście na pamiątkowejj fotografii

Europejskie Związki Zawodo
we IndustriAll, do których
przynależy Sekretariat Meta
lowców NSZZ „Solidarność”
wraz z Europejską Konfederacją
Związków Zawodowych
(ETUC) potępili inwazję Rosji na
Ukrainę.
IndustriAll Europe

w oświadczeniu z 24 marca 2022
r. wezwał instytucje UE do
wdrożenia w  całej UE dyrekty
wy o  ochronie tymczasowej,
która zagwarantuje  m.in.: do
stęp do rynku pracy, mieszkań,
opieki zdrowotnej, edukacji
i  wsparcia socjalnego dla oby
wateli Ukrainy. Państwa człon
kowskie powinny również roz
szerzyć tymczasową ochronę na
obywateli państw trzecich legal
nie przebywających na Ukrainie,
którzy nie są w stanie bezpiecz
nie powrócić do swojego kraju
lub regionu pochodzenia.
Międzynarodowe organizacje

zwracają uwagę, że konsekwen
cje wojny na Ukrainie już teraz
wykraczają poza straszliwy kry
zys humanitarny. Zarówno
wojna, jak i sankcje wpływają na
bezpieczeństwo energetyczne,
łańcuchy dostaw i handel, a tak
że podnoszą koszty życia.
IndustriAll Europe uważnie

monitoruje wpływ kryzysu na
branże przemysłowe. Wiele firm
wstrzymuje produkcję i  powra
ca do urlopów dla pracowników

w  dotkniętych kryzysem zakła
dach. Dlatego pilne jest, aby UE
i  rządy krajowe ponownie uru
chomiły instrumenty w  celu
wspierania miejsc pracy.
Bezpieczeństwo energetyczne

jest palącą kwestią dla przemy
słu i  wszystkich ludzi pracy
w Europie. Istniejący kryzys cen
energii został spotęgowany
przez działania Rosji i wojnę na
Ukrainie.
Zdaniem IndustriAll Europe

w  najbliższych miesiącach nale
ży wykorzystać wszystkie do
stępne środki, aby zapewnić
wszystkim dostęp do energii po
przystępnych cenach. Europa
nie może z dnia na dzień zastą
pić paliw i  energii elektrycznej
importowanych z  Rosji. Jedno
cześnie UE musi wyciągnąć
wnioski z  kryzysu energetycz
nego i  uniknąć popadnięcia
z jednej formy zależności (rosyj
ski gaz ziemny) w  drugą (im
port wodoru z innego kraju).
Związki zawodowe są częścią

światowego ruchu pokojowego.
Mają do odegrania rolę w budo
waniu pokoju, który może za
panować tylko dzięki dialogowi
i  dyplomacji. Zapewniają, że są
gotowe do współpracy z  UE,
rządami, a  także w  ramach na
szego ruchu zawodowego
i społeczeństwa.

red. 

IndustriAll Europe w sprawie Ukrainy

Podczas cyklicznego spotkania
liderów Solidarności najważniej
szym punktem była ocena ostat
nich działań Solidarności na fo
rum międzynarodowym, zmie
rzających do izolowania rosyj
skiej centrali związkowej FNPR,
która popiera agresję na Ukra
inę.
Szefowie regionów i  branż

NSZZ „Solidarność” z  oburze
niem przyjęli stanowisko Komi
tetu Wykonawczego Europej
skiej Konfederacji Związków
Zawodowych (EKZZ), które nie
potępiło Federacji Niezależnych
Związków Zawodowych Rosji
(FNPR), popierającej napaść Ro

sji na Ukrainę.
 W  sytuacji, w  której wszelkie

organizacje na świecie izolują Ro
sjan popierających agresję,  m.in.
w  sporcie, polityce, biznesie, posta
wa międzynarodowego ruchu
związkowego jest skandaliczna 
uważają działacze NSZZ „Soli
darność”.
Zgodnie oceniono, że dyskusja

nad zasadnością funkcjonowa
nia „Solidarności” w międzyna
rodowych strukturach związko
wych i  ewentualne decyzje mu
szą zapaść na Krajowym Zjeź
dzie Delegatów, który odbędzie
się 2627 maja 2022 r.

red.

KZD zadecyduje o  pozostaniu

w strukturach międzynarodowych

Nauczyciele mają swojego Patrona

30 marca 2022 r. w Centrum Ca
ritas Polska w Warszawie abp Sta
nisław Gądecki, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski
ogłosił, że bł. Natalia Tułasiewicz

została Patronką nauczycieli
polskich.
A  już od 28 sierpnia 2010 r.

wizerunek błogosławionej
widnieje na sztandarze Orga
nizacji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność Pracowni
ków Oświaty i  Wychowania
w  Rzeszowie wraz ze słowa
mi Natalii Tułasiewicz skie
rowanymi do pedagogów:
Bądźcie awangardą świata.
Natalia Tułasiewicz (1906

1945). Urodzona w  Rzeszo
wie, sakrament chrztu przy
jęła w  rzeszowskiej Farze,
która obecnie jest miejscem
jej kultu. Polonistka, nauczy
cielka, poetka. Zamordowana
przez nazistów 31 marca 1945
r. w obozie w Ravensbrück.

Kościół potwierdził wiel
kość heroicznych cnót i świę
tość ofiary Natalii aktem be
atyfikacyjnym 13 czerwca
1999 roku w  Warszawie
w czasie VI pielgrzymki Jana
Pawła II do Ojczyzny.
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