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Jubileuszowy XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "S"

Obrady rozpoczęły się powi
taniem i słowem abp. Marka Ję
draszewskiego metropolity kra
kowskiego, który wskazał że
obrady KZD nie bez przyczyny
odbywają się w cieniu krzyża
z Giewontu. Stwierdził, że trze
ba go bronić zwłaszcza teraz, bo
w nim jest zawarta solidarność
miedzy Bogiem, a ludźmi . „Od
tegoż krzyża musimy się uczyć
dźwigać brzemiona drugich”  pro
sił, aby to przesłanie zostało
przekazane dalej w regionach.
Następnie Przewodniczący

KK Piotr Duda przybliżył histo
rię NSZZ "S" oraz wspomniał
zapis preambuły statutu, która
wartości chrześcijańskie stawia
na pierwszym miejscu. Wyraził
swoje zadowolenie z przybycia
znamienitych gości  Prezydenta
RP  Andrzeja Dudy oraz Pre
miera  Mateusza Morawieckie

go z przedstawicielami Rządu,
Sejmu i Senatu, szefa ZZ na
Ukrainie i  ambasadora A. Desz
czycy.

„Święto Solidarności” za
szczyciły najważniejsze osoby
w państwie: prezydent i pre
mier.
Prezydent RP odznaczył za

służonych działaczy i współpra
cowników NSZZ "S" Medalem
Stulecia Odzyskanej Niepodle
głości oraz podziękował za
30  lat podsumowania zjazdów
w  kontekście obecnych wyda
rzeń. Nawiązał do słów hymnu
Polski i Solidarności, które to
pieśni odśpiewali razem zebrani
na początku obrad.
 Semper in altum, zawsze

wzwyż. Solidarność nigdy nie szła
po płaskim, Solidarność zawsze pa
trzyła w górę i pięła się w górę. To

jest droga w górę w nieustannym
trudzie i to jest także wielki wymóg.
 powiedział Prezydent
Podziękował za ogromne za

angażowanie NSZZ "S" w po
moc Ukrainie oraz za realizację,
krok po kroku programu i pil
nowanie jego realizacji.
 Dziękuję, że tak mocno przy

czyniliście się do tego, że ten zwią
zek rośnie każdego dnia. Dziękuję
Wam za te ponad 40 lat. Dziękuję
za te 30 zjazdów.
Prezes RM  Mateusz Mora

wiecki również wyraził
wdzięczność dla NSZZ "S" za
wyciągnięcie pomocnej dłoni
dla naszych sąsiadów z Ukra
iny. W przemówieniu podkre
ślił, jak ważna jest niezależność
państwa i przypomniał, że "Bez
Solidarności nie byłoby wolnej Pol
ski". Zaznaczył, że siła polskiej
duszy jest wskazana i potwier

dzona w ideałach "Solidarno
ści". "W nas jest dobro człowieka,
dobro pracownika"  zaakcento
wał.

Wzorowo zdany test solidar
ności
Dwukrotnie przekładany Kra

jowy Zjazd Delegatów był wy
darzeniem niezwykłym nie tyl
ko ze względu na swój jubile
uszowy charakter, ale również
ze względu, że odbywał się
podczas kryzysu bezpieczeń
stwa europejskiego, jaki niewąt
pliwie nastąpił po inwazji na
Ukrainę. NSZZ „S” w całym
kraju bardzo zaangażowała się
w pomoc dla uchodźców
z  Ukrainy: organizacje zakłado
we, sekcje, regiony i sekretariaty
branżowe już od pierwszych
dni wojny przeprowadzają akcje
pomocowe dla Ukrainy.

2627 maja w Zakopanem odbył się XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, w którym udział wzięło 300 delegatów oraz 200 znamienitych gości.



II INFOSERWIS NR 6/2022

Decyzją Prezydium Komisji
Krajowej, uruchomiono konto
bankowe, na które można wpła
cać datki oraz przeznaczono na
leżące do Związku ośrodki spół
ki DomS w Jarnołtówku i Spale
na potrzeby uchodźców.
W swoich przemówieniach za

nieocenioną pomoc Ukrainie
złożyli podziękowania: Amba
sador Ukrainy w Polsce Andrija
Deszczycy oraz szef Konfedera
cji Wolnych Związków Zawo
dowych Ukrainy (KVPU) Mi
chałWołyniec.
„Solidarność to był przykład dla

całej Europy i całego świata"  An
drij Deszczyca w przemowie
podkreślił, że „Solidarność”
przyczyniła się do zniszczenia
reżimu komunistycznego oraz
odniósł się do aktualnej sytuacji:
"Teraz wasza solidarność z Ukra
iną to też wzór dla innych państw,
jak mają zachowywać się państwa,
kiedy chcą pomagać tym, którzy
znajdują się w biedzie"

Wsparcie skierowane do pra
cowników narodów byłego
ZSRR
Na zakończenie uroczystości

odczytano „Posłanie do pra
cowników Europy Wschodniej”,
w którym Delegaci na KZD wy
razili wsparcie dla walczących
o  godność ludzi pracy – naro
dów byłego ZSRR.

Sprawozdania z pracy Komi
sji Krajowej NSZZ „S” i  Kra
jowej Komisji  Rewizyjnej
NSZZ „S”

Po przerwie nadano tytuł Za
służony dla „S” 15 działaczom
oraz odbyły się wybory uzupeł
niające do Komisji Krajowej.
Uwieńczeniem pierwszego

dnia były sprawozdania z ostat
niej kadencji. Szef "S" Piotr Du
da i przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej KK NSZZ „S” Anna
Kaurzel przedstawili informacje
z prac Komisji.
 Nie sądziliśmy, że ta kadencja

będzie tak trudna i tak szczególna,
i  przyniesie nam zjawiska, których
pokolenia wstecz nie przeżywały.
(...) Mimo tego trudnego okresu, to
patrząc na informator z prac Komi
sji Krajowej  zrobiliśmy dobrą ro
botę  mówił Piotr Duda.

Drugi roboczy dzień KZD
27 maja o godzinie 10:00 roz

począł się drugi, bardzo inten
sywny dzień obrad. Obfitował
w burzliwe dyskusje i omawia
nie projektów, a także w głoso
wania dotyczące projektów
zmian w statucie NSZZ „Soli
darność”.
„Po informacji komisji statuto

wej, zgłoszonych poprawkach do
statutu i ich omówieniu dopiero
przystąpiono do głosowania nad
poprawkami do statutu. Było ich
tak dużo że właściwie zostały prze
niesione na drugi dzień obrad. Po
nad 44 takie projekty uchwał. Przy
czym jedne z nich były rekomendo
wane przez komisje statutową, inne
nie. Były też zgłaszane przez zarzą
dy regionów: czy Wielkopolski Za
rząd, czy ŚląskoDąbrowski czy też
inne podmioty, więc tych zmian tak
jak mówimy było dość dużo (…)
większość z nich nie została przyję
ta”. – relacjonuje Bogumiła Stec
Świderska, Zca Przewodniczą
cego ZR.
 „Okres pandemii był tym okre

sem, który wstrzymał wiele prac
związku na temat właśnie spsobu
jego działalności, stąd tak wiele po
prawek do statutu. (…) One jednak
w zasadniczy sposób nie wpływają
na jakość działania związku nato
miast poprawiają to co jest do po
prawienia.”  podsumowuje Ro
man Jakim Przewodniczący ZR.

Podczas XXX KZD najwyższa
władza stanowiąca przyjęła

25 uchwał, 3 apele i 2 stanowi
ska:
• Apel nr 1 przyjęty przez

aklamację ws. uwolnienia lide
rów i członków Białoruskiego
Kongresu Demokratycznych
Związków Zawodowych. Apel
wystosowano w związku z licz
nymi zatrzymaniami i areszto
waniami przedstawicieli i lide
rów niezależnego ruchu związ
kowego na Białorusi m.in. prze
wodniczącego BKDP Aliaksan
dra Jaraszuka i jego zastępcę
Sierhieja Antusiewicza.
• Apel nr 2 ws. wspierania

działań podejmowanych przez
Krajowy Sekretariat Nauki
i Oświaty
• Apel nr 3 ws. poprawy

sytuacji finansowej pracowni
ków uczelni oraz instytucji na
ukowych i badawczych
• Stanowisko nr 1 ws. we

zwania zarządu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie do podjęcia dialogu
i  rozwiązania napiętej sytuacji
w przedsiębiorstwie, które wzy
wa do zakończenia trwającego
od 2018 r. sporu zbiorowego.
• Stanowisko nr 2  wnio

sek o podjęcie inicjatywy usta
wodawczej ws. nowelizacji
ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o  rozwiązywaniu sporów zbio
rowych, lub wystąpienie
z  wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego o zbadanie
zgodności art. 4 ust. 2 ww. usta
wy z Konstytucją RP.

XXX  KZD gościł Stanisław Alot zca Przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów

„Święto Solidarności” zaszczyciły najważniejsze osoby w państwie: Andrzej Duda
 Prezydent RP oraz Prezes Rady Ministrów  Mateusz Morawiecki.

Nie zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać!

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 41 lat temu
przesłał walczącym o godność człowieka pracy, zwłaszcza w krajach

obozu komunistycznego, wyrazy poparcia i nadziei.
Dzisiaj istota tego posłania jest szczególnie aktualna.

W imię totalitaryzmu, wyrosłego na komunistycznej tradycji,
zabito tysiące ludzi w Ukrainie i nadal zagrożone jest życie kolejnych
tysięcy. Miliony ludzi straciły swoje domostwa i dorobek życia.

Ukraińcom odmawia się prawa do własnej ojczyzny,
do samostanowienia, do wolności.

Podobna groźba kierowana jest do innych narodów.
Dlatego my, delegaci zebrani na XXX Krajowym Zjeździe

Delegatów NSZZ „Solidarność”, wołamy z całą mocą do Rosjan:
„Nie zabijajcie!” Z taką samą mocą wołamy do wszystkich

pełniących jakąkolwiek władzę w świecie,
jak i mających wpływ na te władze: „Nie pozwalajcie zabijać!”

Żadne argumenty nigdy nie usprawiedliwiają nawet
najmniejszego wsparcia dla agresora, którym wobec Ukrainy dziś jest
jest Rosja. Tak jak wtedy w 1981 roku przesyłamy robotnikom

i wszystkim ludziom żyjącym na Ukrainie, wolnym Białorusinom,
odważnym Gruzinom oraz innym narodom byłego Związku

Sowieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia.
Głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Jesteśmy z Wami.
I do tego zjednoczenia wzywamy wszystkich pracowników

Europy, zarówno tej części, która zrzuciła pęta komunizmu,
jak i tej, którą ominęło nieszczęście życia
w komunistycznym totalitaryzmie.

Wzywamy więc wszystkich związkowców i pracowników
w Europie do takiej solidarności, której ceny nie sposób wyrazić
w euro. Ukraińcom przesyłamy wyrazy wsparcia, otuchy

i niewzruszonej nadziei na sprawiedliwy pokój.

Odezwa pn. Posłanie do pracowników Europy Wschodniej
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Pośród najważniejszych
przyjętych na KZD zmian do
Statutu oraz uchwał około sta
tutowych warto wymienić:
• likwidacja w całości w pa

ragrafie 19 ustępu ósmego, któ
ry mówił o sposobie powoływa
nia do życia wewnętrznej jed
nostki organizacyjnej związku
pod nazwą „organizacja podza
kładowa”. Różni się ona od po
zostałych tym, że posiada oso
bowość prawną. Po tej zmianie
organizacja podzakładowa mo
że powstać decyzją Komisji Za
kładowej. To odpowiedź na za
potrzebowanie  członków Zwią
zku, które wyrażali nawet
członkowie małych organizacji,
• dopuszczenie w podsta

wowych jednostkach organiza
cyjnych Związku możliwości
głosowania przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego poro
zumiewania się na odległość,
• zapis że jednostki organi

zacyjne NSZZ „S” nie mogą
prowadzić działalności polega
jącej na udzielaniu pożyczek
członkom związku,
• uchwalono nowe brzmie

nie § 1 uchwały nr 5 XIX KZD
ws. działalności finansowej
Związku dot. składki członkow
skiej i jej podziału:

"§ 1
1. Miesięczna składka członkow

ska wynosi:
1/ dla osób będących w stosunku

pracy – 0,82%:
a/ miesięcznych przychodów,

osiąganych u pracodawcy z tytułu
zatrudnienia w ramach stosunku
pracy, z uwzględnieniem dodat
ków płacowych, z wyjątkiem: przy
chodów osiąganych z tytułu godzin
nadliczbowych, przychodów zwol
nionych z podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz różnego ro
dzaju deputatów, rekompensat,
ekwiwalentów, odszkodowań, od
praw, nagród – w tym jubileuszo
wych – oraz świadczeń finansowa
nych ze środków przeznaczonych
na cele socjalne w ramach zakłado
wego funduszu świadczeń socjal
nych lub świadczeń urlopowych
wypłacanych w zamian tych świad
czeń oraz pozostałych przycho
dów zwolnionych z podatku do
chodowego od osób fizycznych
niebędących wynagrodzeniem
b/ świadczeń pieniężnych

z  ubezpieczenia społecznego
w  przypadku choroby i macie
rzyństwa
2/ dla osób uzyskujących dochody

z innego tytułu niż stosunek pracy
– 0,82% przychodu
3/ dla emerytów, rencistów

oraz osób przebywających na
zasiłkach i świadczeniach
przedemerytalnych, dla bezro
botnych i osób przebywających
na urlopach bezpłatnych –
w  tym wychowawczych – wy

sokość składki członkowskiej
uchwala władza stanowiąca
podstawowej jednostki organi
zacyjnej Związku
4/ skreślony."
Do najważniejszych odrzuco

nych projektów należał projekt
wprowadzający instytucję Są
dów Koleżeńskich, które umoż
liwiałyby wykluczenie ze
Związku, na poziomie krajo
wym czy też regionalnym.

Refleksje pozjazdowe:
Delegaci oceniają Zjazd bar

dzo pozytywnie. Pośród wypo
wiedzi nie zabrakło aprobaty
dla jego podniosłego charakteru
i wizyty najwyższych osób
w  państwie. Organizacja i za
kres merytoryczny również cie
szyły się przychylnymi opinia
mi delegatów, którzy oceniają
zjazd na stuprocentowo zreali
zowany.
– To był wyjątkowy Zjazd, nie

tylko dlatego, że odbywał się po raz
trzydziesty, ale również dlatego, że
odbywał się w cieniu wojny na
Ukrainie. Jego szczególny charakter
podkreśliło posłanie ws. wojny na
Ukrainie będące antywojennym
manifestem Związku. Jego autora
mi są Tomasz Wójcik i Waldemar
Bartosz, delegaci, którzy uczestni
czyli we wszystkich wcześniejszych
Zjazdach. Uroczysty charakter ju
bileuszu podkreślały wystąpienia
prezydenta RP Andrzeja Dudy,
premiera Mateusza Morawieckiego
oraz ambasadora Ukrainy w Polsce
Andrija Deszczycy. Drugi dzień
Zjazdu poświęcony był w całości na
pracę nad materiałami zjazdowymi
i warto podkreślić, że do samego
końca udało się utrzymać kworum,
co w czasie poprzednich Zjazdów
nie zawsze się zdarzało.  ocenia
Ewa Zydorek, Sekretarz Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”.
 Wykonaliśmy kawał ciężkiej ro

boty. Dla nas to bardzo wzniosłe
i  wzruszające chwile. To, że przy
był Prezydent i Premier oraz wielu
innych znamienitych gości świad
czy, że Związek zawodowy "Soli
darność" jest bardzo ważną, a może
nawet najważniejszą instytucją
społeczną w naszym kraju  mówił
Piotr Duda
 Po trzech latach pandemii,

w czasie w którym nie były organi
zowane żadne duże spotkania
związków zawodowych, Zjazd był
oczekiwany. W mojej ocenie i pod
kątem organizacyjnym i pod kątem
merytorycznym zadania zostały
spełnione. Oczywiście jak zawsze
w  „Solidarności” nie zabrakło
burzliwej dyskusji, nie zabrakło
uwag, zastrzeżeń i wyjaśnień. Ten
Związek żyje, dostrzega problemy
pracowników, dostrzega potrzebę
rozwiązywania tych problemów 
mówił Roman Jakim.

Czy „Solidarność” potrzebuje
zmian?
Zmiany zdaniem Romana Ja

kima Przewodniczącego ZR, są
potrzebne. Przewodniczący
przede wszystkim zauważa ko
nieczność zmian w Statucie
NSZZ „Solidarność” oraz
w sposobie działania związku:
 W mojej ocenie, tak naprawdę

40letni Związek powinien się po
chylić już teraz nad nowym statu
tem związku, nad nową historią,
nad nowym sposobem działania
związku. Zmienia się struktura
pracodawców, zmienia się struktu
ra gospodarki w Polsce, zmieniają
się też zadania dla związku. Uwa
żam, że powinien być w najbliż
szym czasie przygotowany nowy
projekt statutu, który urealni
i usprawni tak naprawdę od począt
ku do końca to co dzisiaj jest po
trzebne organizacjom zakładowym,
strukturom regionalnym i struktu
rom branżowym, bo tu musimy
bardzo wyraźnie podkreślić, że nasz
Związek ma strukturę terytorialno
branżową, dzisiaj z przewagą tej
struktury terytorialnej. Czy tak po
winno być i czy to jest najlepsze
rozwiązanie dla „Solidarności? –
nad tym trzeba bardzo poważnie
podyskutować i przygotować takie
zmiany, zarejestrować taki statut,
który da nam możliwość bardziej
skutecznego działania niż dzisiaj.
Dzisiaj jesteśmy związkiem najsku
teczniejszym jeśli chodzi o  organi
zacje związkowe w Polsce, nato
miast pozwoli być nam jeszcze bar
dziej skuteczniejszym niż do tej po
ry”. – podkreśla
"Musimy naszą strukturę, nasze

prawo związkowe dostosowywać do
tych potrzeb których dzisiaj pra
cownicy potrzebują , do tych po
trzeb które są oczekiwane i które
jeszcze bardziej pozwolą nam wy
pełniać nasze zadania w stosunku
do członków związku” – dodaje.
Choć „Solidarność” jest naj

bardziej doświadczonym i naj
skuteczniejszym związkiem za

wodowym w Polsce, z potęż
nym zapleczem eksperckim 
niezbędne jest wdrożenie dzia
łań rozwojowych, pozwalają
cych zwiększać ilość osób w or
ganizacjach, co w konsekwencji
przyczyniłoby się do poprawy
skuteczności negocjacji z praco
dawcami. Zdaniem przewodni
czącego, należy też zmienić re
gulacje prawa pracy, którego
podstawę powinny stanowić
układy zbiorowe pracy.
 Powinniśmy nałożyć dwa prio

rytety, które jeżeli będą zrealizowa
ne, pozwolą nam bardziej skutecz
nie, bardziej merytorycznie oddzia
ływać na tworzenie prawa w Pol
sce: pierwsze to jest rozwój związku
i to bezwzględnie musimy dążyć do
tego, żeby powiększać reprezentację
pracowników wobec pracodawców
i druga rzecz są to układy zbiorowe
pracy, branżowe i zakładowe  bez
tego ani rusz.  kontynuuje
 Cała Konstytucja, jeżeli chodzi

o uprawnienia pracowników, o obo
wiązki pracowników powinna być
regulowana umowami zbiorowymi
negocjowanymi w branżach i w za
kładach pracy. To nie kodeks pracy
powinien być tym wiodącym źró
dłem prawa pracy tylko właśnie
układy zbiorowe pracy, co do któ
rych dzisiaj mamy określone pro
blemy, bo o ile NSZZ „Solidar
ność” jest związkiem reprezenta
tywnym, posiada zdolność układo
wą w branżach i w zakładach o tyle
niestety pracodawcy, związki pra
codawców są bardziej grupami lob
bystycznymi niż związków praco
dawców które miałyby uprawnienia
do negocjowania właśnie układów
zbiorowych które byłyby partnerem
dla związku zawodowego. Te dwie
rzeczy rozwój związku i układy
zbiorowe pracy, to są priorytety na
najbliższe lata. – podsumowuje
Roman Jakim Przewodniczący
ZR.
Ww. apele i uchwały na stro

nie internetowej:
www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Sylwia Wiech

III

Uczestnicy XXX Krajowego Zjazdu Delegatów w Zakopanem
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2122 maja br. służbę przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki pełniło
ośmiu członków OZ NSZZ „Solidarność” w PKS w Rzeszowie.

Tę zaszczytną funkcję sprawowali: Bogdan Piecuch, Piotr Rabczak, Jan Warzocha,
Marek Lonc, Bogdan Włoch, Andrzej Kołodziej, Ryszard Kusz, Zbigniew Opoń.
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Największa Podziemna Armia ŚwiataStraż przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki

„Największa Podziemna Ar
mia Świata” – to tytuł wystawy
plenerowej, którą w 80 rocznicę
przemianowania ZWZ na Armię
Krajową, otwarto 2 czerwca na
placu przy pomniku AK w Rze
szowie. Ukazuje losy Polskiego
Państwa Podziemnego, portrety
jego dowódców, aż po historię
Zrzeszenia Wolność i Niezawi
słość. Ekspozycja odwiedza
miasta w całej Polsce już od lu
tego 2022 r. W naszym mieście,
zaprezentowane 87 plansz, bę
dzie można oglądać do
24 czerwca.
Wernisaż połączony był

z wręczeniem nagrody im. Gra
żyny Langowskiej – za wielora
ką i wartościową działalność
edukacyjną, projekty angażujące
młodych, przybliżające bohate
rów i wydarzenia historyczne,

we współpracy z IPN, któ
rą  otrzymała nauczycielka
ZS w Tyczynie – Małgorzata So
chacka.
W otwarciu wystawy wzięli

udział m. in. : ks prałat Ireneusz
Folcik, poseł A. Śnieżek, władze
samorządowe, kombatanci,
służby mundurowe, przedsta
wiciele IPN z dyrektorem
D.  Iwaneczko, członkowie Klu
bu im. płk. Ł. Cieplińskiego
oraz licznie zgromadzeni człon
kowie NSZZ "S" – zca przew.
ZR B. StecŚwiderska, przew.
Oddziału ZR w Strzyżowie
A.  Dziadek, przew. OMPOiW
w Rzeszowie B. Buda, prezes
SORwSW  M. Liber oraz S. Sta
rzak i M. Irzyk. Warto się wy
brać polecamy!

Ż.KS

Mieczysław Liber, Marian Irzyk, Anna Dziadek, fot. K.GajdaBator IPN O/Rzeszów

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej
Niezależne Zrzeszenie Studentów

27 maja 2022 r. w Rzeszowie
odbyły się uroczystości odsło
nięcia tablicy upamiętniającej
strajki studenckie z 1981 r. oraz
40. rocznicę powstania Nieza
leżnego Zrzeszenia Studentów.
Uroczystości rozpoczęły się

Mszą św. w Bazylice OO. Ber
nardynów pod przewodnic
twem ks. bp. Jana Wątroby. Po
Mszy św. uczestnicy przeszli
pod budynek Uniwersytetu
Rzeszowskiego przy ul. Grun
waldzkiej 13, gdzie pamiątkową
tablicę odłonili Minister Eduka
cji i Nauki Przemysław Czarnek,
Rektor UR prof. Sylwester Czo
pek, dr Piotr Szopa IPN Oddział

Rzeszów, Edward Lis – NZS
b.  Filii UMCS oraz Angelika
Kloc – NZS UR.
W uroczystościach wzięli

udział parlamentarzyści, przed
stawiciele władz wojewódz
kich  i samorządowych, działa
cze NZS oraz uczestnicy strajku
z 1981 r. Licznie zgromadzone
środowisko akademickie ów
czesnego UMCS i WSP i studen
ci., jak również młodzież konty
nuująca tradycje NZS. Region
Rzeszowski NSZZ "Solidarność"
reprezentował Marek Hojło,
skarbnik ZR.

red.
B. Frysztak  Wce Starosta Powiatu, M. Pająk  Dyrektor SP, bp. J. Wątroba,

S. Fundakowski  Wce Kurator, R. Filipek  Wójt Gminy Iwierzyce,
Fotografie Starostwo Powiatowe w Ropczycach.

31 maja w SP im. M. Konopnickiej w Olchowej bp. Diecezji
Rzeszowskiej Jan Wątroba dokonał poświęcenia sztandaru.

Po mszy św. uczestnicy ceremonii przemaszerowali
w korowodzie pod szkołę, gdzie nastąpiło otwarcie

i poświęcenie nowej części budynku.
Uroczystość ta wpisała sięw 180. rocznicę urodzin Marii

Konopnickiej, znanej z autorstwa pieśni "Rota".

Nadanie sztandaru SP Olchowa

34 czerwca br. straż pełniła Komisja Wydziałowa Emerytów i Rencistów
NSZZ "Solidarność" WSK "PZL  Rzeszów" S.A.

W służbie uczestniczyli: Jan Żuczek, Tadeusz Rojek, Zbigniew Cupryś,
Marian Sikora, Antoni Koziarz, Tadeusz Stochła, Kazimierz Krzyśko.
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Zorganizowani mają lepiej

audycji można odsłuchaćw dowolnym momencie
z naszej strony internetowej, a ostatnimi jej gośćmi byli:

RRoommaann JJaakkiimm  Przewodniczący ZR oraz BBoogguummiiłłaa SStteeccŚŚwwiiddeerrsskkaa 
Zca Przewodniczącego ZR;

WWoojjcciieecchh SSoołłttyyss  Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” Funkcjo
nariuszy i Pracowników Zakładu Karnego w Rzeszowie;

BBoogguussłłaawwaa BBuuddaa  Przewodnicząca OM NSZZ "Solidarność"
Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

1. Rozliczenia CIT, dokumen
tacja finansowa.
•Po uzyskaniu nr. REGON

oraz NIP każda jednostka orga
nizacyjna związku obowiązana
jest założyć i prowadzić rachu
nek bankowy, na który będą
przekazywane składki związko
we.
•Po zakończeniu każdego ro

ku kalendarzowego władza wy
konawcza OZ ma obowiązek
złożyć do właściwego US roczne
zeznanie podatkowe CIT8
w terminie do końca marca każ
dego roku. Do zeznania należy
złożyć sprawozdanie finansowe
tj. bilans, rachunek zysków
i  strat oraz inf. dodatkową. Bi
lans, rachunek zysków i strat
oraz inf. dodatkową należy za
twierdzić uchwałą zarządu or
ganizacji w terminie 10 dni
przed przesłaniem sprawozda
nia. Sprawozdanie finansowe
od kilku lat przesyłane jest wy
łącznie drogą elektroniczną.
•Organizacje powinny prowa

dzić rzetelną dokumentacje fi
nansową, wydatki powinny być
dokonywane na podstawie sto
sownych uchwał w oparciu
o dowody księgowe np. faktury,
paragony, delegacje i oświad
czenia o wydatkach.
2. Informacja o ilości człon

ków, po nowelizacji ustawy
o związkach zawodowych.
•Zgodnie z art. 251

ust.  2  ustawy o związkach za
wodowych OZ przedstawia
pracodawcy inf. o liczbie człon
ków tej organizacji co 6 mcy,
a  nie jak było do tej pory – co
kwartał. Inf. podawana jest wg
stanu na dzień 30 czerwca
i  31  grudnia – w terminie do
10  dnia mca następującego po
tym okresie.

•Termin podania inf. o liczbie
członków związku w nieco od
mienny sposób został ustalony
dla tych nowych organizacji,
które powstały w ciągu 6mie
sięcznego okresu. Nowa organi
zacja związkowa przedstawia
pracodawcy pierwszą inf.
o  liczbie członków wg stanu na
dzień złożenia inf. – w terminie
2 mcy od dnia utworzenia OZ.
•Każda organizacja związko

wa działająca w danym zakła
dzie pracy może wystąpić do
pracodawcy z pisemnym wnio
skiem o udostępnienie do wglą
du inf. o liczbie członków in
nych działających u niego orga
nizacji związkowych. Praco
dawca może zgłosić zastrzeże
nia dotyczące ilości członków.
Zastrzeżenie powinno zostać
złożone w formie pisemnej. Na
złożenie zastrzeżenia przepis
przewiduje termin 30 dni od
dnia przedstawienia przez tę
organizację inf.o liczbie człon
ków. Po jego upływie upraw
nienie do złożenia zastrzeżenia
wygasa.
•Organizacja związkowa, wo

bec której zgłoszono zastrzeże
nie co do jej liczebności, ma
obowiązek wystąpić do sądu
pracy z wnioskiem o ustalenie
liczby jej członków na ostatni
dzień danego półrocza. Jeżeli
tego nie zrobi w terminie 30 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżenia,
nie będzie mogła korzystać
z  uprawnień zakładowej orga
nizacji związkowej do czasu
wykonania tego obowiązku.
W  przypadku braku wniosku
do sądu zawieszone zostają
uprawnienia organizacji jako
zakładowej organizacji związ
kowej. Terminu tego nie można
wydłużyć lub skrócić czynno

ścią prawną. Uprawnienia za
kładowej organizacji związko
wej podlegają odwieszeniu,
w momencie wystąpienia do są
du ze stosownym wnioskiem.
Oznacza to, iż warunkiem przy
wrócenia uprawnień OZ nie jest
uzyskanie orzeczenia sądu
w  przedmiocie liczby członków
związku, ale sam fakt wypełnie
nia obowiązku złożenia wnio
sku do sądu.
•Zakładowa organizacja

związkowa może również
z  własnej inicjatywy wystąpić
z  wnioskiem o ustalenie liczby
członków.
•W przypadku gdy, osoba

wykonująca pracę zarobkową
(czyli również pracownik), nale
ży do więcej niż 1 zakładowej
organizacji związkowej u dane
go pracodawcy, przy ustalaniu
liczby członków zrzeszonych
w  organizacji związkowej, oso
ba ta może być uwzględniona

tylko jako członek jednej wska
zanej przez siebie zakładowej
organizacji związkowej.
3. Ochrona trwałości stosun

ku pracy działaczy związko
wych.
•Gwarancje ochronne okre

ślone w art. 32 ustawy o związ
kach zawodowych. odnoszą się
do wypowiedzenia, rozwiązania
lub jednostronnej zmiany sto
sunku prawnego na niekorzyść
działacza związkowego. Odpo
wiedź organizacji związkowej
złożona być musi w terminie
14  dni roboczych, liczonych od
dnia złożenia przez pracodawcę
pisemnego zawiadomienia
o  zamiarze wypowiedzenia lub
jednostronnej zmiany stosunku
prawnego, lub 7 dni roboczych
liczonych od dnia złożenia
przez pracodawcę pisemnego
zawiadomienia o zamiarze roz
wiązania stosunku prawnego.

Obowiązki i uprawnienia OZ NSZZ „S”

Zebranie Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „S” POiW w Rzeszowie.

W dniu 8 czerwca b. r. w Za
rządzie Regionu odbyło się
ostatnie przed przerwą waka
cyjną zebranie Komisji Między
zakładowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wycho
wania w Rzeszowie. W zebraniu
wzięło udział kilkadziesiąt osób.
Pani Przewodnicząca Bogusła
wa Buda przedstawiła najważ
niejsze decyzje XXX Zjazdu De
legatów, omówiła bieżące pro
blemy w oświacie, poddała gło

sowaniu kilka uchwał w tym
przyjęcia nowych członków
i  przedstawiła pomysł nadania
imienia ronda bł. Natalii Tuła
siewiczpatronki nauczycieli
w Polsce, który spotkał się z du
żym entuzjazmem członków
Komisji. Życząc wszystkim
udanych, bezpiecznych i przy
jemnych wakacji zakończyła
spotkanie.

Edyta DzierlęgaGoch

500 zł podwyżki w Hutchinsonie
W żywieckim Hutchinsonie

od końca stycznia br. trwał spór
zbiorowy. Długotrwałe negocja
cje były bezskuteczne i nie pro
wadziły do korzystnych roz
strzygnięć. 26 maja członkowie
organizacji „Solidarności”
w  Hutchinsonie rozpoczęli
strajk, który po tygodniu przy
niósł zamierzone efekty.
Zarząd Regionu Podbeskidzie

NSZZ ,,Solidarność” wydał ofi
cjalne oświadczenie, że w dniu
02.06.2022 w godzinach popołu
dniowych zostało podpisane
porozumienie pomiędzy Orga
nizacją Zakładowa NSZZ „Soli
darność” przy Hutchinson Pol
ska Zakład 2 Żywiec a Dyrekcją
Spółki w sprawie żądań płaco
wych.

red.

cd. str. VII
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Wyd. i red: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14,
35083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

17 850 14 42, serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl
Zdjęcia: Żaklin KocajSzeliga oraz archiwa ZR

Tiry dotarły na Ukrainę!

Region Rzeszowski NSZZ „S”
wysłał dwie kolejne ciężarówki
na objętą wojną Ukrainę z po
mocą humanitarną. Wśród naj
potrzebniejszych środków, na
które wskazywał koordynator
akcji ks. Jacek Uliasz znalazła się
żywność długoterminowa, mle
ko dla dzieci, materace, pamper
sy dla Domu Miłosierdzia Boże
go w Brzuchowicach – Lwowie.
Głównymi sponsorami tych

darów są; OZ NSZZ "S" przy
Volkswagen Poznań, Burmistrz
Nowej Sarzyny, G2A i Rze
szowski Caritas. Pomoc przy
załadunku i transporcie otrzy
maliśmy od Handlopex Rze
szów, KBOŚ w Sarzynie, KA
ROSAS – Głogów Młp, Wójt
Gminy Leżajsk. Wartość towaru
przekazanego wyniosła ponad
110 tys. zł. Przekazujemy po
dziękowania dla wielu Organi
zacji Zakładowych z Regionu
Rzeszowskiego, które wspierają
akcje pomocy.
Zbiórka trwa nadal. Bądźmy

razem! Ten czas to egzamin
z naszego człowieczeństwa i so
lidarności.
Nadal prosimy o wpłaty na

konto Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność”  47 1240
1792 1111 0010 1374 3580 z do
piskiem „Ukraina”.

Ż.KS

Dzień Samorządu Terytorialnego

26 maja 2022 r. miały miejsce
obchody Dnia Samorządu Tery
torialnego. Po mszy w Kościele
Farnym w Rzeszowie, ulicami
miasta, przeszedł barwny koro
wód z udziałem podkarpackich
samorządowców do WDK,
gdzie odbyła się konferencja.
Obchody rozpoczęły się wy

stępem uczniów z Państwowej
Szkoły Muzycznej w Sanoku.
Następnie głos zabrał marsza
łek województwa W. Ortyl. Na
tomiast prof. dr hab. A. Paw
łowska z UR wykład wygłosiła
o kierunkach rozwoju samorzą
du terytorialnego we współcze
snej Europie.

Po nim wręczono nagrody
i  odznaczenia. Pośród nagro
dzonych znalazła się wojewoda
podkarpacki Ewa Leniart, która
otrzymała Złotą Honorową Od
znakę PSST za wzorową orga
nizację służb ratowniczych,
mundurowych i cywilnych wo
jewództwa podkarpackiego
oraz za pomoc uchodźcom wo
jennym z Ukrainy.
W obchodach Dnia Samorzą

du Terytorialnego Zarząd Re
gionu Rzeszowskiego NSZZ „S”
reprezentował Marek Hojło
skarbnik ZR.

red.

79. rocznica pacyfikacji Leżajska

28 maja br. upamiętniono
79.  rocznicę pacyfikacji Leżajska
przez oddziały niemieckiej po
licji.
W Kościele Farnym pw. Św.

Trójcy w Leżajsku odbyła się
msza św. w intencji ofiar. Na
stępnie uczestnicy uroczystości
przemaszerowali pod pomnik
poległych przy ulicy 28 Maja,
gdzie złożono wiązanki kwia
tów i wieńce. Oddano salwę ho

norową. W uroczystości wzięła
udział Orkiestra Wojskowa
z  Rzeszowa, kompania honoro
wa 21 Dywizjonu Artylerii
Przeciwlotniczej z Jarosławia,
Jednostka Strzelecka 2035 Le
żajsk oraz harcerze Hufca Le
żajsk. W uroczystościach
uczestniczył Marek Hojło
skarbnik ZR.

red.

Ściana pamięci 47 ofiar pacyfikacji Leżajska dokonanej przez niemieckich nazistów
28 maja 1943 r.

Barwny korowód z udziałem podkrpackich samorządowcow, fot. Biuro Prasowe UMWP

Każdy ma swoją historię i każdego
warto wysłuchać

 mówi Bartosz Bolesławski
z  Zespołu ds. Projektów Filmo
wych Instytutu Pileckiego
w  Warszawie, który zapisywał
dźwiękową relację Mieczysława
Libera w siedzibie Zarządu Re
gionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność”.
W ramach projektu „Świadkowie

Epoki” nagrywamy weteranów
zmagań z dwoma totalitaryzmami,
które spadły w XX wieku na Polskę.
Nasz patron, Witold Pilecki, jest
przykładem człowieka, który musiał
w swoim życiu walczyć z nazi
zmem i komunizmem. Interesują
nas zarówno relacje osób walczą
cych w latach 19391945 z okupan
tem niemieckim, jak i tych, którzy
później walczyli z komunizmem.
Solidarność jest oczywiście jednym
z najważniejszych ruchów, zasłużo
nych w walce o wolną Polskę
w  okresie PRLu. Wydawane są
książki, wspomnienia, publikuje się
dokumenty, ale historia mówiona
jest również kapitalnym źródłem
wiedzy o minionych czasach.
Oprócz faktów i wspomnień prze
kazuje ona emocje konkretnych lu
dzi, co pozwala lepiej zrozumieć

wiele wydarzeń z przeszłości.
Chcemy nagrać jak najwięcej takich
relacji, stąd też nasza obecność
w  Rzeszowie i na Podkarpaciu,
gdzie dzięki uprzejmości Regionu
Rzeszowskiego NSZZ Solidarność
rejestrujemy wspomnienia Świad
ków Epoki.
Zespół dokonał nagrań ze

Świadkami historii z naszego
regionu. W nagraniach uczest
niczyli m.in. znani działacze: M.
Irzyk, A. Filipczyk, J. Szkutnik,
M.Stręk, R. Rogoziński, S. Alot,
T. Kensy i M. Liber.
W planach są kolejne relacje.

Docelowo znajdą się w Archi
wum Cyfrowym Insytutu Pilec
kiego. Każdy ze Świadków
otrzymuje takie nagranie wraz
z  podziękowaniem za złożenie
relacji.
Fragmenty wybranych nagrań

można obejrzeć na kanale Insty
tutu Pileckiego „Świadkowie
Epoki” na YT
https://www.youtube.co
m/c/%C5%9AwiadkowieEpo
kiS

Ż.KS

1. Biuro Wewnątrzzwiązkowe przypomina o konieczności
uzupełnienia półrocznej ankiety o liczbie członków wg sta
nu na 30 czerwca, którą należy złożyć do 15 lipca.
2. Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 uchwały KK nr 8/05 ws.

zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i mię
dzyzakładowych, zwracamy się z prośbą o przekazanie
wykazu zakładów pracy wraz z adresami które obejmuje
swoją działalnością organizacja międzyzakładowa.
Informacje proszę przesyłać na adres mailowy:
bwz.rzesz@solidarnosc.org.pl.

Barbara Staszczak  BWZ

Uwaga ważne!
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RRooddzziinniiee ii BBlliisskkiimm śśpp.. KKaazziimmiieerrzzaa ŚŚwwiiąąttoonniioowwsskkiieeggoo
wyrazy szczerego współczucia

w imieniu członków Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
składa Roman Jakim Przewodniczący ZR

Obowiązki i uprawnienia OZ NSZZ „S” 5. Reprezentowanie człon
ków związku wobec pracodaw
cy – konsultacje.
•Wypowiedzenie pracowni

kowi umowy o pracę na czas
nieokreślony. Podst. prawna:
art. 38 § 1 k.p.
•Wypowiedzenie pracowni

kowi warunków pracy lub pła
cy. Podst. prawna: art. 42 k.p.,
art. 43 k.p. w zw. z art. 38 § 1
k.p.
•Rozwiązanie z pracowni

kiem umowy o pracę bez wypo
wiedzenia. Podst. prawna:
art. 52 k.p. i art. 53 k.p.
•Wyrażenie stanowiska przed

rozpatrzeniem przez praco
dawcę sprzeciwu pracownika
od nałożonej na niego kary po
rządkowej. Podst. prawna:
art. 112 k.p.
•Ustalenie wykazu prac wy

konywanych przez co najmniej
dwie os. Podst. prawna: art. 225
§ 2 k.p.
•Konsultacje działań związa

nych z bezpieczeństwem i higie
ną pracy dotyczących w szcze
gólności przydzielania pracow
nikom środków ochrony indy
widualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego, oceny ryzyka zawo
dowego występującego przy
wykonywania określonych prac,
szkolenia pracowników w dzie
dzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy. Podst. prawna: art. 23711a

k.p.
•Zawieranie porozumienia

w  razie przejścia zakładu pracy
lub jego części na nowego pra
codawcę na podstawie art. 231

k.p. – w sytuacji gdy pracodaw
cy (dotychczasowy lub nowy)
zamierzają podjąć działania do
tyczące warunków zatrudnie
nia. Podst. prawna: art. 261 usta
wy o związkach zawodowych.
•Zawieranie porozumienia

w  sprawie rozwiązania stosun
ków pracy w ramach zwolnień
grupowych. Podst. prawna:
art.  1 i art. 3 ustawy z dnia
13 marca 2003 r. o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pra
cownikami stosunków pracy
z  przyczyn niedotyczących pra
cowników.
•Porozumienie w sprawie wa

runków stosowania telepracy.
Podst. prawna: art. 676 k.p.
6. Pozostałe uprawnienia.
•Wystąpienie z wnioskiem

o  ustalenie regulaminu wyna
gradzania (u pracodawcy za
trudniającego co najmniej
20  pracowników i mniej niż
50  pracowników). Podst. praw
na: art. 772 § 12 k.p.
•Wystąpienie z wnioskiem

o  ustalenie regulaminu pracy
(u  pracodawcy zatrudniającego
co najmniej 20 pracowników
i  mniej niż 50 pracowników).
Podst. prawna: art. 104 § 3 k.p.
•Wystąpienie z wnioskiem

o  zatarcie kary porządkowej
przed upływem roku od jej
udzielenia. Podstawa prawna:
art. 113 k.p.
•Współudział w powołaniu

komisji pojednawczej. Podst.
prawna : art. 244 k.p.
•Wystąpienie z wnioskiem

o  tworzenie funduszu socjalne
go (u pracodawcy zatrudniają
cego co najmniej 20 pracowni
ków i mniej niż 50 pracowni
ków).
Podst. prawna: art. 3 ust. 1c
ustawy o zfśs.
•Organizowanie wyborów

społecznych inspektorów pracy
i uchwalenie regulaminu tych
wyborów. Podst. prawna: art. 6
ust. 6 ustawy o społecznej in
spekcji pracy.
•Odwołanie pracownika

z funkcji społecznego inspektora
pracy w razie nie wywiązywa
nia się przez niego z obowiąz
ków. Podst. prawna: art. 7 usta
wy o społecznej inspekcji pracy.
•Wystąpienie z wnioskiem do

kierownika zakładu pracy
w  sprawie zwolnienia od pracy
społecznego inspektora pracy
na czas pełnienia Podst. praw
na: art. 15 ust. 5 o społecznej in
spekcji pracy.
•Prowadzenia sporów zbio

rowych, organizowanie strajku
i  innych form protestu. Podst.
prawna: ustawa o sporach zbio
rowych.
•Prawo wystąpienia do sądu

pracy z roszczeniem o zwrot
ZFŚS środków wydatkowanych
niezgodnie z przepisami ustawy
lub o przekazanie należnych
środków na Fundusz. Podst.
prawna: art. 8 ust. 3 ustawy
o zfśs.

Barbara Staszak,
Monika Wojak

Brak odpowiedzi uważany
jest za zgodę na działania pra
codawcy wobec os., której sto
sunek pracy podlega ochronie.
4. Sprawy wymagające uzgo

dnienia.
•Porozumienie o zawieszeniu

stosowania w całości lub w czę
ści przepisów prawa pracy,
określających prawa i obowiązki
stron stosunku pracy. Nie doty
czy to przepisów k.p. oraz prze
pisów innych ustaw i aktów
wykonawczych – z uwagi na sy
tuację finansową pracodawcy.
Podst. prawna: art. 91 k.p.
•Porozumienie o stosowaniu

mniej korzystnych warunków
zatrudnienia pracowników niż
wynikające z umów o pracę za
wartych z tymi pracownikami,
w zakresie i przez czas ustalony
w porozumieniu – z uwagi na
sytuację finansową pracodawcy
nieobjętego układem zbioro
wym pracy lub zatrudniającego
mniej niż 20 pracowników.
Podst. prawna: art. 231a k.p.
•Regulamin wynagradzania.

Podst. prawna: art. 772 k.p., art.
30 ust. 5 ustawy o związkach
zawodowych
•Regulamin pracy. Podstawa

prawna: art. 1042 k.p., art. 30 ust.
5 ustawy o związkach zawodo
wych
•Wprowadzenie przerywane

go systemu czasu pracy. Podst.
prawna: art. 139 k.p.
•Nie wliczana do czasu pracy

jedna przerwa w wymiarze nie
przekraczającym 60 min. – prze
znaczona na spożycie posiłku
lub załatwienie spraw osobi
stych. Podst. prawna: art. 141
k.p.
•Przedłużenie okresu rozli

czeniowego do 12 mcy. Podst.
prawna: art. 150 k.p.
•Ustalenie systemów i rozkła

dów czasu pracy oraz przyję
tych okresów rozliczeniowych.
Podst. prawna: art. 150 k.p.
•Ustalenie innej liczby godzin

nadliczbowych w roku kalenda
rzowym niż określona w art. 151
§ 3 k.p. Podst. prawna: art. 151
§ 4 k.p.
•Wyrażenie zgody na nieusta

lanie planów urlopów. Podst.
prawna: art. 163 §11 k.p.
•Wyrażenie zgody na roz

wiązanie umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracow
nicy w okresie ciąży i urlopu
macierzyńskiego. Podst. praw
na: art. 177 § 1 k.p.
•Uzgodnienie terminu roz

wiązania z pracownicą umowy
o pracę za wypowiedzeniem
w okresie ciąży i urlopu macie
rzyńskiego w razie ogłoszenia
upadłości lub likwidacji praco

dawcy. Podst. prawna: art. 177
§ 4 k.p.
•Zakładowy Układ Zbiorowy

Pracy. Podst. prawna: art. 24123

k.p., art. 21 ustawy o związkach
zawodowych.
•Porozumienie o zawieszeniu

stosowania w całości lub w czę
ści zakładowego oraz ponadza
kładowego układu zbiorowego
pracy na okres nie dłuższy niż
3  lata. Podst. prawna: art. 24127

k.p.
•Uzgodnienie regulaminu za

kładowego funduszy świadczeń
socjalnych oraz przyznawania
pracownikom świadczeń z fun
duszu. Podst. prawna: art. 27
ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 5 ustawy
o związkach zawodowych, art. 8
ust. 2 ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych.
•Uzgodnienie regulaminu

nagród i premiowania, jak też
uzgodnienie zasad podziału
środków na wynagrodzenia dla
pracowników zatrudnionych
w  państwowej jednostce sfery
budżetowej. Podst. prawna:
art.  27 ust. 3 ustawy o związ
kach zawodowych.
•Ustalenie planu urlopów.

Podst. prawna: art. 30 ust. 5
ustawy o związkach zawodo
wych
•Ustalenie okresu rozlicze

niowego o którym mowa
w art.  135 § 2 i § 3 k.p., a  także
wykazu prac o którym mowa
w  art. 1517 § 4 k. p. Podst.
prawna: art. 30 ust. 5 ustawy
o związkach zawodowych.
•Ustalenie indywidualnego

rozkładu czasu pracy dla pra
cowników  kierowców. Podst.
prawna: art. 8 ust. 3 ustawy
o czasie pracy kierowców.
•Wyrażenie zgody na wypo

wiedzenie, rozwiązanie stosun
ku pracy, dokonanie przez pra
codawcę jednostronnej zmiany
warunków pracy lub płacy na
niekorzyść imiennie wskaza
nym uchwałą komitetu założy
cielskiego zakładowej organiza
cji związkowej nie więcej niż
trzem pracownikom przez
okres 6 mcy od dnia utworze
nia komitetu założycielskiego
zakładowej organizacji związ
kowej. Podst. prawna: art. 32
ust. 7 ustawy o związkach za
wodowych.
•Wyrażenie zgody na rozwią

zanie umowy o pracę bez wy
powiedzenia z pracownikiem
pełniącym funkcje społecznego
inspektora pracy w czasie trwa
nia mandatu i rok po jego wy
gaśnięciu. Podst. prawna: art. 13
ust. 1 ustawy o społecznej in
spekcji pracy.
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