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Region Rzeszowski pomaga Ukrainie

Biskup pomocniczy archidie
cezji lwowskiej Edward Kawa
będzie przekazywał pomoc da
lej na wschód Ukrainy.

Region Rzeszowski NSZZ
„Solidarność” wysłał na objętą
wojną Ukrainę kolejną pomoc
humanitarną. Wśród najpo
trzebniejszych środków, na któ
re wskazywał koordynator akcji
ks. Jacek Uliasz znalazły się leki
i żywność z długim terminem
ważnościi. Ponadto zakupione
zostały produkty spożywcze i
higieniczne na potrzeby Domu
Miłosierdzia Bożego oraz Semi
narium Duchownego w  Brzu
chowicach – Lwowie.

Marek Hojło, koordynator ak
cji z ramienia ZR i rektor Semi

narium ks. Jacek Uliasz, koor
dynator akcji po stronie Ukra
iny.

Raz jeszcze dziękujemy
wszystkim darczyńcom, dzięki
którym możemy pomagać wal
czącym o wolną Ukrainę, m.in.
organizacjom i strukturom
NSZZ „Solidarność”, osobom
prywatnym, Starostwu w Łań
cucie, firmom G2A, Belin, Linea
oraz rzeszowskiej Caritas.

Bardzo serdecznie dziękuję za
przekazane pampersy dla pen
sjonariuszy Domu Miłosierdzia
w Brzuchowicach.

red.

Kolejny transport z pomocą
Akcja Plecaczek , która została

zorganizowana w Biurze Regio
nu Rzeszowskiego, odniosła du
ży sukces i sprawiła wielką ra
dość dzieciom. Dzięki zaanga
żowaniu wielu osób oraz placó
wek oświatowych głównie
Przedszkole Michałki oraz żło
bek w Strzyżowie i Szkole pod
stawowej w Nawsiu zebraliśmy
ogromną ilość plecaków. Wcze
śniej część z nich trafiła do Hali
Kijowskiej w Korczowej i do
Full Marketu w Rzeszowie,
gdzie przekazane dzieciom
umiliły im dalszą długą podróż
do nowych domów.

Bardzo dużo zebranych pleca
ków trafiło do dzieci na Ukrainę

m.in. do Rohatynia, Buczy, i do
Charkowa, a to dzięki Panu Se
bastianowi Sondejowi, nauczy
cielowi z SP nr 25 w Rzeszowie,
który zorganizował tam trans
port z darami zbieranymi rów
nież w SP Nr 25.
W Charkowie dzieciom przeka
zał dary biskup ordynariusz
Onufry (Łehki), Metropolita
Charkowski i Bogoduchowski,
radości i podziękowań nie było
końca. Rodziny dostały również
produkty spożywcze i higie
niczne, które też zostały zebra
nie w naszym Punkcie Pomocy
oraz zakupione przez Region
Rzeszowski.

Ż. KS

Nasze plecaczki dotarły
na Ukrainę
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Żądają usunięcia pomników
Stowarzyszenie Osób Repre

sjonowanych w Stanie Wojen
nym Województwa Podkarpac
kiego przyjęło stanowisko,
w  którym domaga się nie
zwłocznego usunięcia z terenu
Rzeszowa pomników, upamięt
niających zbrodniczą Armię
Czerwoną i wysługujących się
sowieckim najeźdźcom polskich
komunistów.

 Chociaż upłynęły już dwadzie
ścia dwa lata od chwili oficjalnego
przekształcenia się, utworzonego
przez sowieckich pseudowyzwoli
cieli państwa wasalnego pod nazwą
Polska Rzeczpospolita Ludowa,
w suwerenne państwo, to jednak na
ziemiach niepodległej Rzeczypo
spolitej Polskiej pozostaje wciąż
zbyt wiele pomników upamiętniają
cych sowieckich najeźdźców
i  współuczestniczących w ich
zbrodniach polskich komunistów.
W samym tylko Rzeszowie stoją

nadal dwa takie pomniki:
„Wdzięczności Armii Czerwonej”
i „Czynu Rewolucyjnego”.

Upłynęły też cztery lata od wy
stosowania przez nasze Stowarzy
szenie stanowiska, w którym do
magaliśmy się usunięcia z terenu
Rzeszowa pomnika „Czynu Rewo
lucyjnego”, zgodnie z ustawą o za
kazie propagowania komunizmu.
Jednak wspomniany monument,
podobnie jak pomnik „Wdzięczno
ści Armii Czerwonej”, stoją nadal,
hańbiąc tym i szpecąc nasze miasto,
a zarazem zakłamując prawdę
o  tamtych zbrodniczych czasach.
Ponawiamy zatem nasze żądanie
niezwłocznego usunięcia obu tych
pomników.
Jak najszybsze wyeliminowanie ich
z przestrzeni miejskiej oraz medial
nej Rzeszowa nabrało dziś szcze
gólnego znaczenia z uwagi na
zbrojną agresję państwa rosyjskie
go, mieniącego się bezpośrednim

Polska edukacja 
permanentne pole bitwy

Rozmowa z Ryszardem Prok
są, przewodniczącym Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” rozmawiał
Marcin Krzeszowiec.

Czy prezydenckie weto do
ustawy ministra Przemysława
Czarnka to słuszna decyzja
w  obecnej sytuacji międzyna
rodowej?

 Szczerze mówiąc jesteśmy za
skoczeni decyzją Prezydenta, jeśli
chodzi o wymiar merytoryczny tej
ustawy, bo argumenty natury poli
tycznej wynikające z obecnej sytu
acji międzynarodowej przyjmujemy
do wiadomości. My mieliśmy uwagi
do tej ustawy, które nie zostały
uwzględnione. Dotyczyły one ogra
niczenia roli organizacji związko
wych w opiniowaniu arkusza orga
nizacji szkoły lub przedszkola , ale
popieraliśmy postulat wzmocnienia
roli kuratora oświaty. Boli nas to,
że istnieje duża dysproporcja odno
śnie podziału zadań pomiędzy sa
morządem a rządem w systemie
edukacji. Chcielibyśmy większej
równowagi w tej sferze. Należy też
podkreślić, że ustawa ministra
Czarnka zawierała głównie zmiany
porządkujące, a nie rewolucyjne, jak
przedstawiała je opozycja, która
sprzeciwiała się np. przepisom do
tyczącym udziału organizacji poza
rządowych w szkołach. Według nas
ten udział powinien zostać zmini
malizowany, żeby jak najmniej or
ganizacji, których celem jest indok
trynacja młodzieży działało na tere
nie szkoły. Mogą prowadzić swoją
działalność poza placówkami edu
kacyjnymi.

Każdy rząd na swój sposób
próbuje zreformować oświatę.
Czy wypracowany zostanie

w  końcu jeden spójny model
kształcenia?

 Nie znam dziedziny życia
w  Polsce, która byłaby permanent
nie od 30 lat reformowana. I  co
najgorsze, żadna z tych reform nie
została w pełni zakończona, bo każ
dy kolejny rząd unieważniał, to co
wprowadzał poprzedni. Polska edu
kacja jest polem bitwy światopoglą
dów, dlatego hasło, które my jako
NSZZ “S” głosimy to “odpolitycz
nić szkołę”. Dopóki każdy minister
będzie budował swój pomnik to nie
będzie żadnej stabilizacji w oświa
cie. Musimy usiąść i odpowiedzieć
na zasadnicze pytanie, które sta
wiam przy każdej okazji do rozmów
z  rządem: jaki ma być charakter
szkoły? Czy szkoła ma uczyć, czy
ma wychowywać, czy opiekować się
dziećmi i młodzieżą? To jest pod
stawowa sprawa. Słyszymy, że
liczba dzieci się zmniejsza, a liczba
nauczycieli rośnie. Ale jakich na
uczycieli? Psychologów, pedago
gów i innych specjalistów, a więc
tych, którzy nie pracują przy tabli
cy. Oni również są potrzebni, bo
dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi przybywa, ale z dru
giej strony próbuje się podnieść na
uczycielom pensum, co spowoduje
wyrzucenie z systemu edukacji tych
najpotrzebniejszych nauczycieli ta
blicowych. My nie mamy wątpli
wości, że szkoła powinna przede
wszystkim uczyć, a dziś staje się to
drugo, a nawet trzeciorzędną
funkcją systemu edukacji. Ten poli
tyczny wiatr wieje zbyt mocno
i szkodzi polskiej szkole.

cd. Tygodnik Solidarność
www.tysol.pl
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spadkobiercą totalitarnego Związku
Sowieckiego, na niepodległą, demo
tyczną Ukrainę. Wojska Federacji
Rosyjskiej bez żadnego uzasadsad
nienia zajmują tereny sąsiedniego
państwa, niszcząc w bezprzykład
ny sposób jego infrastrukturę i po
pełniając każdego dnia liczne
zbrodnie, z których wiele ma ewi
dentne znamiona ludobójstwa. Stąd
też w całej Polsce spontanicznie
usuwane są ostatnie z zachowanych
jeszcze upamiętnień sowieckich
zbrodniarzy i kolaborujących z nimi
polskich komunistów.
Rzeszów nie może pozostać nie
chlubnym wyjątkiem!
Wzywamy zatem wszystkie organa
mogące w tej sprawie podjąć sto
sowne decyzje o ostateczne usunię
cie z przestrzeni publicznej Rzeszo
wa obu pomników upamiętniają
cych sowieckie zniewolenie i komu
nistyczne zbrodnie, a do mieszkań

ców miasta oraz Województwa
Podkarpackiego apelujemy o podej
mowanie skutecznych form naci
sku, by stało się to jak najszybciej.
Również Terenowa Komisja
Emerytów i Rencistów NSZZ
„Solidarność" zwróciła się do
Prezydenta Rzeszowa o nie
zwłoczne usunięcie Pomnika
Wdzięczności Armii Czerwonej
z Placu Ofiar Getta w Rzeszo
wie.
 Ostatnie wydarzenia, związane
z bandycką napaścią na niepodległą
Ukrainę, dokonane w imię powrotu
Rosji do granic imperium sowiec
kiego, są wystarczającym uzasad
nieniem naszego postulatu.
Jesteśmy wyrazicielami setek tysię
cy członków Solidarności, którzy
tworzyli w latach 198081 NSZZ
„Solidarność”.

red.

Pomoc jednoczy

Stowarzyszenie "Nasza Ziemia Sędziszowska"
wraz z Zarządem Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność"

zorganizowało pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Ukrainy

Stowarzyszenie "Nasza Zie
mia Sędziszowska", przy współ
pracy z Zarządem Regionu Rze
szowskiego NSZZ "Solidarność",
systematycznie organizuje po
moc rzeczową dla mieszkańców
Ukrainy, dotkniętych wojną
oraz uchodźców przebywają
cych w Polsce.

Do tej pory udało się przeka
zać dary, pochodzące ze zbiórek
organizowanych wśród miesz
kańców Powiatu RopczyckoSę
dziszowskiego, dla matek
z  dziećmi ze szczególnymi po
trzebami psychologicznymi,
przebywającymi w Wojewódz
kim Podkarpackim Szpitalu
Psychiatrycznym w Żurawicy,
dla parafian z Drohobycza, z re
jonu Niemirowa, z  okręgu wo
łyńskiego i lwowskiego, dla Ku
rii i Caritas we Lwowie. Odpo
wiedziało także na prośbę księ
dza Andrzeja Mihulka, admini
stratora parafii w Samborze
i  proboszcza w  Chodorowie,
przekazując niezbędne rzeczy

dla Polaków i  Ukraińców
mieszkających w  miastach
i  okolicznych wioskach. Wielo
krotnie zorganizowało, przy
współpracy z Podkarpackim
Kuratorem Oświaty, Przedsię
biorcami i Wolontariuszami,
transporty leków i  niezbędnych
środków medycznych dla po
trzeb ukraińskiego wojska, po
nadto środków higienicznych
i pieluch dla schorowanych i sa
motnych osób, pozostających
pod opieką Sióstr Józefitek
w  Domu Miłosierdzia im. Św.
Zygmunta Gorazdowskiego
w Brzuchowicach.

Stowarzyszenie zainicjowało
i  przeprowadziło akcję, polega
jącą na przygotowaniu kanapek
dla przybywających na przemy
ski dworzec Ukraińców. Było to
5 tys. bułek i 3 palety musu
owocowego dla dzieci.

Bernadeta Frysztak



INFOSERWIS NR 4/2022

Do rzeszowskiej
Solidarności wstępuje coraz

więcej osób

Joanna Stopyra, Kierownik Regionalny ds. Rozwoju Regionu
Rzeszowskiego „Solidarności”:  Nowe organizacje związkowe powstają

w zgranych zespołach, fot. Paweł Dubiel
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Pracownicy różnych branż co
raz chętniej zapisują się do
NSZZ „Solidarność”. Potwier
dza to choćby ostatnie półrocze.
Do rzeszowskiej Solidarności
wstąpiło aż 300 osób, w tym
pracownicy handlu.

W ciągu ostatniego półrocza
Region Rzeszowski zarejestro

wał sześć nowych organizacji
skupiających 300 członków. Do
związku zapisują się też pra
cownicy instytucji samorządo
wych, np. powiatu ropczycko
sędziszowskiego czy łańcuckie
go.

Dlaczego handlowcy zapisu
ją się do związku?

 Dlatego, że są bardzo obciążeni
pracą, czują się wyczerpani psy
chicznie i fizycznie – mówi Joanna
Stopyra, Kierownik Regionalny
ds. Rozwoju Regionu Rzeszow
skiego „Solidarności”.

 Wcześniej zatrudnienie w han
dlu było większe, więcej osób praco
wało na zmianie. Teraz pracodawcy
redukują zatrudnienie, nakładając
na pracowników coraz więcej obo
wiązków  dopowiada.

Joanna Stopyra podkreśla, że
nowe organizacje powstają
w  zgranych zespołach, zakłada
ją je ludzie, którzy ufają sobie
i pragną zmiany.

– Jeśli natomiast ludzie są prze
straszeni, jeśli w firmie dochodzi do
sytuacji mobbingowych, to pracow
nikom jest ciężej podjąć decyzję
o tym, żeby zapisać się do związku.
Właśnie wtedy otrzymują od nas
największe wsparcie i siłę do działa
nia. I to przynosi spodziewane efek
ty – dodaje.

Członkowie każdej nowej or
ganizacji zakładowej otrzymują
od Regionu stosowną pomoc
w  prowadzeniu organizacji, re
prezentowaniu pracowników
w  negocjacjach z pracodawcą

oraz wsparcie prawne w zależ
ności od potrzeb.

Siłą każdej organizacji jest jej
liczebność. Często jest tak, że
w  wyniku negocjacji pracowni
cy dostają taki procent podwyż
ki, jaki procent wynosi ich
uzwiązkowienie w firmie.

– Dlatego zdecydowanie większe
przełożenie na pracodawcę ma licz
niejsza organizacja – zauważa Jo
anna Stopyra

Związek reprezentuje pra
cowników nie tylko w negocja
cjach płacowych, ale też w za
kładowym funduszu świadczeń
socjalnych.

Związkowiec mający umowę
na czas nieokreślony, nie może
być zwolniony bez powodu.
Pracodawca ma obowiązek wy
słać pismo do organizacji, infor
mujące o zamiarze wypowie
dzenia mu stosunku pracy,
a  związek w takiej sytuacji daje
odpowiednią pomoc.

red. Piotr Samolewicz,
www. nowiny24.pl
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„Solidarność”
o nowelizacji Nowego Ładu

Prezydium Komisji Krajowej
pomimo licznych uwag krytycz
nych, pozytywnie ocenia zmia
ny w Polskim Ładzie. Obniżenie
pierwszego progu podatkowego
z 17 na 12 proc., likwidacja trud
nej do zastosowania ulgi dla
klasy średniej i przywrócenie
preferencji dla osób samotnie
wychowujących dzieci zasługują
na zdecydowaną pozytywną
ocenę. Niestety zmiany znowu
komplikują system różnicując
podatników na osoby fizyczne
i  te prowadzące działalność go
spodarczą a pozytywne efekty
obniżenia podatków nie są pro
porcjonalne dla wszystkich.

 Prezydium KK dostrzega
wiele zmian, które są korzystne dla
zdecydowanej większości podatni
ków oraz uproszczą system podat
kowy w stosunku do poprzedniej
nowelizacji – czytamy w opinii
do projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektó
rych ustaw autorstwa minister
stwa finansów.

Jednocześnie zdaniem „Soli
darności” nie można powie
dzieć, że jednoznacznie tworzy
przejrzysty i prosty system po
datkowy tym bardziej, że polski
system cechuje od wielu lat du
ża zmienność prawa podatko
wego i jego daleko idące skom
plikowanie. To stwarza trud
ność właściwej oceny, co przy
ekspresowym tempie prac nad
obecną nowelizację stwarza po
ważne problemy z właściwą
percepcją nie tylko przez eks
pertów jak i zwykłych obywate
li.

Jednym z głównych zarzutów
do nowelizacji jest nieproporcjo
nalność korzyści.

 Pozytywny efekt obniżenia

niższej stawki podatku do 12 proc.
przy likwidacji tzw. ulgi dla klasy
średniej, niestety nie jest propor
cjonalny dla wszystkich podatni
ków.

Prezydium zwraca uwagę, że
największe korzyści w stosunku
do poprzednich rozwiązań uzy
skują osoby wysoko zarabiające.
To z kolei idzie w poprzek do
tychczasowej filozofii odwraca
na obowiązującego do końca ub.
roku degresywnego systemu
podatkowego w kierunku pro
gresji podatkowej.

 Obniżenie podatku dochodo
wego od osób fizycznych z 17 do 12
proc. należy ocenić pozytywnie.
Wspólnie z likwidacją ulgi dla klasy
średniej efektem takie rozwiązania
będzie uproszczenie skomplikowa
nych wyliczeń zawartych w tzw.
polskim ładzie, który zaczął obo
wiązywać od 1 stycznia 2022 r.
Jednocześnie Prezydium KK zwraca
uwagę, że zmiana ta będzie zdecy
dowanie korzystniejsza dla osób za
rabiających powyżej drugiego pro
gu podatkowego, co zdaniem Pre
zydium KK wpływa negatywnie na
progresywność podatku dochodo
wego od osób fizycznych – czyta
my w opinii.

Zdecydowanie negatywnie
Związek ocenia różnicowanie
sposobu płacenia składki zdro
wotnej, która dalej w pełnej wy
sokości dotyczy przede wszyst
kim osób fizycznych pracują
cych w ramach umowy o pracę.

 Aktualnie w projekcie zapro
ponowało przedsiębiorcom opodat
kowanym podatkiem liniowym, ry
czałtem oraz kartą podatkową różne
formy ulg w ustalaniu wysokości
składki i jej odliczania od podstawy
opodatkowania, pomijając w tych
rozwiązaniach podatników uzysku
jących przychody z pracy – czyta

my.
„Solidarność” stoi niezmien

nie na stanowisku, że składka
zdrowotna powinna pomniej
szać podstawę opodatkowania
u  wszystkich podatników bez
względu na źródła przychodów.

 Efekt jest taki, że ponoszenie
ciężaru składki spoczywa na bar
kach pracowników – podsumowa
no w opinii.

Nowelizacja nie rozwiązuje
również problemu niższych
wpływów do Zakładowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakła
dach zatrudniających osoby nie
pełnosprawne, które ze względu
na sposób naliczania przy obni
żonym do 12 proc. podatku w
pierwszym progu podatkowym
będą niższe. Stąd postulat, aby
refundacja była na poziomie 100

proc. w stosunku do roku 2021.

Prezydium oczekuje również
zwiększenie ryczałtu z 300 do
500 zł składek związkowych,
które można odliczyć od docho
du. W stosunku do poprzedniej
składki, korzyść podatkowa
przy niższej stawce pozostanie
na tym samym poziomie.
Z  punktu widzenia wpływów
podatkowych jest to rozwiąza
nie neutralne dla budżetu. Nie
zgadza się również na wykre
ślenie z ustawy o podatku do
chodowym obowiązku wysta
wiania przez organizację związ
kową oświadczenia o wysokości
pochodzących od podatnika
składek.

ml, KK

W rocznicę tragedii
katyńskiej i smoleńskiej

W imieniu Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność” kwiaty złożyła Bogumiła
StecŚwiderska, Zca Przewod
niczącego ZR.

Od dziesięciu lat w rocznicę
Katynia i Smoleńska środowiska
Ropczyc i Sędziszowa oraz
NSZZ „Solidarność” zbierają się
w Powiatowym Ogrodzie Pa
mięci Narodowej (pod Krzyżem
Milenijnym) by modlić się za
ofiary tych tragedii. Tak było
i  w tym roku.

Mimo niesprzyjającej pogody
9  kwietnia o godz. 15.00 pod

Krzyżem odmówiona została
koronka do Miłosierdzia Boże
go. Następnie delegacje złożyły
kwiaty i udały się do kościoła
parafialnego w Witkowicach,
gdzie została odprawiona Msza
Święta, a do intencji dołączona
została modlitwa o pokój na
Ukrainie.

Po zakończonych uroczysto
ściach odbyło się okolicznościo
we spotkanie w siedzibie rop
czyckiej „Solidarności”.

red.
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Bogumiła StecŚwiderska, Zca Przewodniczącego ZR składa kwiaty
w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego

w Powiatowym Ogrodzie Pamięci Narodowej w Ropczycach
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Zorganizowani mają lepiej
audycji można odsłuchać w dowolnym momencie

z naszej strony internetowej, a ostatnimi jej gośćmi byli:

WWiieessłłaaww KKoocchhmmaann  „S” Van Pur Rakszawa;
RRoommaann JJaakkiimm  przewodniczący ZR;

TTeerreessaa ŁŁeebbeekk  przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów
MO NSZZ "S" POiW w Rzeszowie

Brak decyzyjności i zaniechania
wobec pracowników kultury

Organizacje zakładowe NSZZ
Solidarność oraz inne związki
zawodowe działające wspólnie
w ponadzakładowym porozu
mieniu na rzecz wzrostu wyna
grodzeń pracowników placó
wek kultury województwa pod
karpackiego, zdecydowały, że
ich przedstawiciele nie wezmą
udziału w naradzie koordyna
cyjnej „Podkarpacka Kultura
w  okresie przełomu”, organizo
wanej przez Departament Kul
tury i Ochrony Dziedzictwa Na
rodowego.

Uważają, że zaproszenie na tę
naradę jest inicjatywą maskującą
brak decyzyjności i zaniechania
w kwestii wdrożenia systemo
wego wzrostu wynagrodzeń
szeregowych pracowników kul
tury, o który wnosi NSZZ „Soli
darność”.

Zdaniem związkowców, Or
ganizator Kultury, Departament
Kultury i większość dyrektorów

jednostek, lekceważy związko
we postulaty, nie podejmuje
dialogu, nie wykazuje inicjaty
wy i umiejętności działań w kie
runku zaspokojenia elementar
nych potrzeb pracowników. Li
czą, że efektywną platformą do
merytorycznej dyskusji i rze
czowych rozwiązań stanie się
Podkarpacka Wojewódzka Rada
Dialogu Społecznego lub roz
ważany przez związki zawodo
we spór zbiorowy.

O wzrost wynagrodzeń pra
cowników placówek kultury
województwa podkarpackiego
do realnego poziomu wynagra
dzania, adekwatnego do świad
czonej pracy i łagodzącego
skutki wciąż rosnących kosztów
utrzymania, NSZZ „Solidar
ność” postuluje od kilku miesię
cy – bez efektu.

red.

Będzie referendum strajkowe
w Wodach Polskich

Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” Państwowe Go
spodarstwo Wodne Wody Pol
skie przekształciła się 11 kwiet
nia 2022 r. w Komitet Protesta
cyjnoStrajkowy i przystąpiła do
organizacji referendum strajko
wego. Zarzuty wobec praco
dawcy są jasno określone  za
niedbania i brak współpracy ze
stroną związkową w zakresie
wzrostu wynagrodzeń w Go
spodarce Wodnej i Wodach Pol
skich.

W komunikacie skierowanym
przez Komitet do pracowników
nakreślono genezę konfliktu,
który trwa od 2018 roku, kiedy
NSZZ „Solidarność” wszczął
spór zbiorowy.

Z lektury komunikatu wynika,
że Prezes Wód Polskich przez
cztery lata tylko jeden raz
uzgodnił z NSZZ „Solidarność”
w ramach sporu oraz zrealizo
wał podwyższenie płac pracow
niczych o około 1/4 kwoty żą
danej w sporze. W końcu roku
2019 bez podpisania porozumie
nia ustalającego zasady podzia
łu funduszu płac pracodawca
rozdysponował bezprawnie
6,8  mln złotych, uzasadniając to
koniecznością ich wydania
w  roku bieżącym, po czym
w  wobec kontroli NIK w roku
2020 nie potrafił wyjaśnić nad
wyżki funduszu płac w wyso
kości do 12,1 mln zł.

 W roku 2020 wzrost kwoty
funduszu wynagrodzeń w Wodach
Polskich wyniósł 8,9 mln zł. Praco

dawca wzrost ten zataił i nie podej
mując jakichkolwiek czynności na
kazanych prawem, środki zużytko
wał w nieznany nikomu sposób 
wskazuje NSZZ "Solidarność".

Komitet ma również uwagi do
wynagradzania w ramach
umów o dzieło i umów – zleceń,
które wzrosły prawie cztero
krotnie (z 2,1mln zł do 8,1mln
w  roku 2021 i 7,2mln w 2022).
Zdaniem NSZZ „Solidarność”
pokazuje to kierunek postępo
wania pracodawcy, dążącego do
uzupełniania niektórym osobom
wynagrodzenia, albo niekontro
lowanej gratyfikacji normalnych
prac etatowych. O przenoszeniu
usług pełnionych w ramach eta
tów poza Wody Polskie świad
czy fakt, że fundusz na usługi
obce jest już obecnie prawie
o  połowę (200 mln zł) wyższy
niż fundusz płac.

 Nie dziwi więc brak dbałości
pracodawcy o wynagrodzenia osób
wykonujących rzeczywiste usługi
w ramach nędznych etatowych płac
– czytamy w komunikacie.

Obecnie wzrost funduszu płac
wynosi 54 mln zł. Z tej kwoty
pracodawca na podwyższenie
płac zasadniczych wszystkich
pracowników przeznaczył kwo
tę 26 mln zł. Resztę środków
skierował na płace pracowni
ków mianowanych, koszty in
nych elementów wynagrodze
nia oraz na nowe etaty i nie
określone rezerwy, a także na
cele, których pokrycie jest
wskazane w odrębnych pozy

cjach planu finansowego. Na ta
kie czynności nie ma zgody
NSZZ „Solidarność”, który żąda
jasnego i szczegółowego po
działu całej kwoty wzrostu fun
duszu płac przyznanej ustawą
budżetową oraz uczestnictwa
organizacji w ustaleniu zasad
podziału środków, zgodnie
z  ustawą o związkach zawodo
wych.

NSZZ „Solidarność” w Wo
dach Polskich trzykrotnie wy
stępowała o uzgodnienie zasad
podziału kwoty wzrostu na rok
2022 w ramach sporu zbiorowe

go, wskazując konieczność wy
pełniania warunków jego za
kończenia. Wszystkie wnioski
w  tym zakresie zostały odrzu
cone. Przeprowadzony rozdział
środków nie jest uzgodniony
z  NSZZ „Solidarność” jako or
ganizacją reprezentatywną i nie
jest przez nią akceptowany,
a  starania NSZZ „Solidarność”
w Wodach Polskich o jednolity
i  motywacyjny system wyna
grodzeń są blokowane, odrzu
cane i lekceważone.

cd. str. VII

Biuro Wewnątrzzwiązkowe
Regionu Rzeszowskiego
NSZZ "Solidarność" przypo
mina, iż zgodnie z uchwałą
ZR Nr 6/2105/2021 z 14
września 2021r. zleca się wła
dzom wykonawczym Organi
zacji Związkowych, że doko
nując przelewu składki
członkowskiej na struktury
ponadzakładowe Związku
oraz Fundusze Strajkowe
w  opisie przelewu zamiesz
czali następującą informację:

 Nazwę organizacji, nr jej
rejestru oraz miesiąc i okres,
którego dotyczy wpłata.

W związku z powyższym
prosimy o przekazanie tej in
formacji służbom księgowym
w  zakładzie pracy, a w przy
padku, gdy przelewów   do
konuje władza wykonawcza
organizacji,  osobom odpo
wiedzialnym za tę czynność.

Numer rejestrowy organi
zacji można uzyskać u Bar
bary Staszczak:

pod nr tel.: 17 8501432
lub pod adresem mailowym:
bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl

Barbara Staszczak
Biuro Wewnątrzzwiązkowe

UWAGA!
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Kogo nie można zwolnić?

W związku z Ustawą z dnia
11  marca 2022 r. o obronie Oj
czyzny do listy osób chronio
nych przed wypowiedzeniem
umowy o pracę zostaną dopisa
ni współmałżonkowie żołnierzy
odbywających zasadniczą służ
bę wojskową.

W okresie odbywania przez
żołnierza obowiązkowej zasad
niczej służby wojskowej rozwią
zanie przez pracodawcę stosun
ku pracy z małżonkiem żołnie
rza może nastąpić wyłącznie
z winy pracownika oraz w razie
ogłoszenia upadłości lub likwi
dacji pracodawcy – Art. 306 pkt
1 ustawy o obronie Ojczyzny.

Przypomnijmy, że Kodeks
pracy daje ochronę przed wypo

wiedzeniem następującym oso
bom:

• pracownikom przebywają
cych na urlopie wypoczynko
wym, macierzyńskim, wycho
wawczym, bezpłatnym,

• pracownikom przebywają
cym na zwolnieniu lekarskim,

• pracownikom w wieku
przedemerytalnym, gdy do na
bycia prawa do emerytury bra
kuje im maksymalnie 4 lat,
a  uzgodniony okres zatrudnie
nia umożliwia im uzyskanie
prawa do emerytury,

• kobietom w ciąży,
• działaczom związkowym,
• współmałżonkom żołnierzy

zawodowych (od 23 kwietnia
2022).

KK

Dostaliśmy podziękowania

Oferta specjalna dla
członków Regionu

Rzeszowskiego
NSZZ "Solidarność"!

W imieniu Okręgowego In
spektora Pracy zapraszamy
wszystkich zakładowych, od
działowych i grupowych spo
łecznych inspektorów pracy do
udziału do udziału w konkursie
„Najaktywniejszy Społeczny In
spektor Pracy”. Zgłoszeń do
konkursu, zgodnie z regulami
nem, mogą dokonywać wyłącz
nie organizacje związkowe.

Ocena działalności SIP biorą
cych udział w konkursie doty
czy okresu od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia roku poprzed
niego. Termin składania kart
zgłoszenia kandydata wraz
z  pełną dokumentacją upływa
z dniem 15 maja 2022 r. Koperta
z wysyłanymi na konkurs doku
mentami, powinna zostać opa
trzona napisem „Konkurs na
Najaktywniejszego SIP".

Regulamin konkursu i karta
zgłoszenia do pobrania na stro
nie internetowej ZR.

W razie ewentualnych pytań,
kontakt z nadinspektorami
pracy Barbarą Czarnek, tel. 17
71 72 000 i 17 71 72 015 lub Pio
trem Stepaniakiem tel. 722 150
126.

Celem konkursu „Najaktyw
niejszy Społeczny Inspektor Pra
cy” jest promowanie działalno

ści społecznych inspektorów
pracy, którzy, realizując swoje
ustawowe zadania, skutecznie
wpływają na poprawę stanu
bezpieczeństwa pracy w zakła
dach i ochronę uprawnień pra
cowniczych.

Od 2019 roku konkurs prze
biega w dwóch etapach: woje
wódzkim i krajowym. Mogą
w  nim uczestniczyć zakładowi,
oddziałowi i grupowi społeczni
inspektorzy pracy, zgłoszeni
przez organizacje związkowe.

Oceny uczestników dokonują
zespoły eksperckie, w skład
których wchodzą przedstawi
ciele Państwowej Inspekcji Pra
cy oraz reprezentatywnych cen
tral związkowych – Forum
Związków Zawodowych, Nie
zależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Soli
darność” i Ogólnopolskiego Po
rozumienia Związków Zawo
dowych. Wojewódzkie Komisje
Konkursowe w 16 Okręgowych
Inspektoratach Pracy oceniają
działalność zgłoszonych kandy
datów i wskazują maksymalnie
po trzech laureatów, którzy
uzyskują kwalifikację do etapu
krajowego.

Na szczeblu centralnym, Kapi
tuła powołana przez Głównego
Inspektora Pracy, weryfikuje

Najaktywniejszy Społeczny
Inspektor Pracy

oraz opiniuje nadesłane z okrę
gów dokumentacje i wnioski.
Główny Inspektor Pracy, na
wniosek Kapituły przyznaje wy
różnienia 16 społecznym in

spektorom pracy, spośród któ
rych wyłanianych jest trzech,
uhonorowanych nagrodami
głównymi.

red.

Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność" w Solaris
Bus & Coach i Zarząd Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidar
ność", organizator zbiórki pie
niężnej, podziękowali za wspar
cie finansowe, które otrzymali
m.in. od Regionu Rzeszowskie
go.

 Ten bardzo trudny czas, 38. dni
strajku w Solarisie, przetrwaliśmy,
między innymi, dzięki Takim Orga
nizacjom jak Wasza. Pomogliście
nam, kiedy tego najbardziej potrze
bowaliśmy. Bardzo doceniamy
Wasz wkład i kibicowanie nam
w naszej walce.

Po naszym apelu i prośbie o po
moc na konto zbiórki wpłynęło
357,531 tys. zł, które w całości zo
stały przekazane strajkującym
członkom NSZZ „Solidarność"
w Solaris Bus & Coach.

Strajk zakończył się podpisaniem
porozumienia z pracodawcą. Jeste

śmy zadowoleni nie tylko z osią
gniętego rezultatu w postaci do
brych podwyżek, ale również
i  z  utrzymania morale wśród
członków Związku, gdyż tak długi
protest często obarczony jest wyso
kim ryzykiem jego upadku. Tak,
wiemy, że nasz głośny bunt miał
sens.

Teraz wracamy do naszych obo
wiązków pracowniczych mając na
dzieję, że nasz pracodawca tę trud
ną lekcję odrobił/ co pozwoli
w  przyszłości osiągnąć porozumie
nie bez tak drastycznych metod,
a właściciele innych firm w Polsce,
obserwujący nasz protest, wycią
gnęli z tego właściwe wnioski.

Słowa to czasami za mało, dlate
go już teraz deklarujemy, że
w trudnych momentach możecie na
nas liczyć i solidarnie pomożemy
Warn w osiągnięciu Waszych
związkowych celów.

red.
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RRooddzziinniiee ii BBlliisskkiimm śśpp.. MMaarriiaannaa SSZZPPAARRYY
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu członków NSZZ „Solidarność” WSK Mielec
składa Antoni Dutkiewicz, przewodniczący OM

Kol. WWiioolleettttcciiee KKUULLCCZZYYŃŃSSKKIIEEJJ
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci TTaattyy

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

Prawnik informuje:

Odpisy na
ZFŚS

Okres obowiązywania:
od 01.01.2022 do 31.12.2022

Wysokość odpisu na ZFŚS
w 2022 r. ustala się na podsta
wie przeciętnego wynagrodze
nia miesięcznego w gospodarce
narodowej w drugim półroczu
2019 r. ogłoszonego przez
Prezesa GUS. Tak wynika z art.
5k ustawy z dnia 4 marca 1994
r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 746 ze zm.). Wy
nagrodzenie to wynosi 4.434,58
zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 195)

Wysokość odpisów na ZFŚS
w 2022 r. przedstawia
zamieszona tabela:

www.infor.pl

Kampania "Nowy Dom"
Kampania „Nowy Dom” jest

to projekt edukacyjnoinforma
cyjny adresowany do uchodź
ców z Ukrainy. Projekt ma na
celu pomóc im w odnalezieniu
się w nowej rzeczywistości.

Poruszane w kampani tematy
dotyczą spraw pracowniczych,
i  praw pracownika, a także
kwestie związane z dołączeniem
do związków zawodowych.

Zachęcamy do tego by
promować ten projekt, bo
oprócz niesienia wsparcia
merytorycznego dla uchodź
ców, promuje wizerunek samej
Solidarności.

Będzie referendum strajkowe
   w Wodach Polskich

dokończenie ze strony V

Zdaniem komitetu, praco
dawca nie realizuje ustawy
Prawo Wodne w zakresie po
krywania z przychodów kosz
tów działalności, w skład któ
rych wchodzą wynagrodzenia
i  składki od nich naliczane.
NSZZ „Solidarność” przypo
mina, że taki mechanizm samo
finansowania był podstawo
wym celem powstania Wód
Polskich, a jego brak skutecznie
spycha większość pracowni
ków i ich rodziny w strefę
skrajnego ubóstwa, a związki
zawodowe zmusza do corocz
nej walki o podwyższanie wy
nagrodzeń.

Komitet ProtestacyjnoStraj
kowy NSZZ „Solidarność”
w  Wodach Polskich wobec
braku reakcji pracodawcy roz
począł postępowanie w ramach
sporu zbiorowego oraz zwrócił
się z apelem do pracowników
o  wsparcie działań, które mają
uporządkować sytuację w Wo
dach Polskich.

W Regionie Rzeszowskim
zarejestrowana jest Organizacja
Podzakładowa NSZZ „Solidar
ność” Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Rzeszo
wie Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.

red.

www.tysol.pl

Zwracamy się do Was z apelem o podpisywanie petycji do Za
rządu Spółki w sprawie zwiększenia zatrudnienia, w związku
z  coraz większym obciążeniem pracą Pracowników marketów
i  supermarketów Stokrotka Sp. z o.o., będących wynikiem
ograniczenia zatrudnienia.

Szczególnie trudna sytuacja jest w województwach lubelskim
i podkarpackim ze względu na otwarcie sklepów we wszystkie
niedziele.

Aby dokonać podpisu należy kliknąć w link i wypełnić formu
larz:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_zwiek
szenia_zatrudnienia

Petycję online mogą podpisać Członkowie związku, Pracownicy
a  także wszystkie osoby, które chcą okazać wsparcie. Podpisać
można jawnie lub bez ujawniania nazwiska.

Petycja dostępna również na stronie:

www.solidarnoscstokrotka.wordpress.com

Podpisz Apel
pracowników Stokrotki
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