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WSKPZL w Mielcu była jed
nym z  pierwszych zakładów,
które latem 1980 roku rozpoczę
ły bunt społeczny przeciwko
podwyżkom.
1 lipca 1980 r. władze PRL

ogłosiły podwyżkę cen niektó
rych artykułów mięsnych i  wę
dlin w  Polsce, a  jej dolegliwość
była tym większa, że zostały nią
objęte również bufety i stołówki
pracownicze.
W  Polskiej Rzeczypospolitej

Ludowej ceny większości towa
rów były ustalane centralnie
przez rząd i  Biuro Polityczne

KC PZPR. Rządowej podwyżce
towarzyszyć miała podwyżka
płac w  WSKPZL Mielec. Stało
się jednak inaczej.
30 czerwca rozeszła się infor

macja, że podwyżki płac zostały
wstrzymane. Wobec tego 1 lipca
270 pracowników WSK odmó
wiło pracy. Pierwsze przerwy
w  pracy miały miejsce na Wy
dziale 30, po odcięciu „główne
go zasilania elektrycznego”.
Następnie zanotowano przestoje
na Wydziale 06 i  w  Zakładzie
Aparatury Wtryskowej.

cd. str. II

Bunt mieleckiej WSK z 1980 r.

Zarząd Regionu obradował w Mielcu

Pamiątkowe zdjęcie Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność" z proboszczem parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Mielcu  ks. prałatem dr. Ryszardem Biernatem oraz ks. prałatem Kazimierzem Czesakiem na tle nowych monumentalnych drzwi do kościoła

z symboliczną ikonografą. Na drzwiach nr 4 widnieje Kardynał Stefan Wyszyński („Wszystko postawiłem na Maryję”)
i ks. Jerzy Popiełuszko („Zło dobrem zwyciężaj”)

1 lipca w  Mielcu odbyło się
posiedzenie Zarządu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność”. Wybór miejsca był nie
przypadkowy, bowiem 1–2 lipca
1980 r. mielecka WSK była jed
nym z  pierwszych zakładów,
które rozpoczęły bunt społeczny
przeciwko podwyżkom cen nie
których artykułów mięsnych
i wędlin w Polsce.
Obrady poprzedziła msza św.

w  kościele pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w  Mielcu
w  intencji robotników, którzy
rozpoczęli strajk. Następnie
uczestnicy przeszli pod pomnik
Solidarności, który znajduje się

obok kościoła, gdzie złożyli
kwiaty.
Członkowie ZR obradowali

przy parafii w siedzibie Katolic
kiego Centrum Edukacji KANA.
Zwyczajowo wysłuchali infor
macji z  działalności władz
NSZZ „Solidarność” na szcze
blu krajowym i  regionalnym,
które przybliżył Roman Jakim,
przewodniczący ZR.
Delegaci Regionu Rzeszow

skiego uczestniczący w  Krajo
wym Zjeździe Delegatów, który
odbył się w maju z Zakopanem,
zrelacjonowali dwudniową se
sję.

cd. str. II

Marek Czech, przewodnicząy KZ „S" o trudnej sytuacji
Zapel Boguchwała
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Zmiany w emeryturach
pomostowych

Emerytura pomostowa jest
świadczeniem okresowym, przy
sługującym do czasu osiągnięcia
powszechnego wieku emerytal
nego. Mogą się o  nią ubiegać
pracownicy wykonujący prace
w  szczególnych warunkach lub
o  szczególnym charakterze,
u  których wraz z  wiekiem bar
dzo istotnie zmniejsza się możli
wość wykonywania pracy, zwią
zana z  malejącą wydolnością
psychofizyczną pracownika.
Podpisana przez Prezydenta

RP nowelizacja ustawy o emery
turach pomostowych zakłada, że
emerytura pomostowa będzie
przyznawana osobom, które
o  nią wystąpią jeszcze przed
rozwiązaniem stosunku pracy,
jeżeli spełniają pozostałe warun
ki niezbędne do jej uzyskania.
W takiej sytuacji świadczenie nie
będzie jeszcze wypłacane – pra
wo do emerytury pomostowej
ulegnie zawieszeniu.
Dodatkowo nowelizacja roz

szerza kompetencje Państwowej
Inspekcji Pracy. Będzie miała
ona wyraźne podstawy prawne

do kontroli prac wykonywanych
w  szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze.
Z kolei pracownik będzie miał

większe możliwości złożenia
skargi – nie tylko w sytuacji, gdy
on sam nie zostanie umieszczo
ny w ewidencji, ale również gdy
stanowisko pracy, na którym
wykonuje prace w szczególnych
warunkach lub o  szczególnym
charakterze, nie znajdzie się
w  prowadzonym przez praco
dawcęwykazie.
Wprowadzone zostaje także

rozwiązanie, dzięki któremu
większe przedsiębiorstwa będą
mogły uzyskać wyższe dofinan
sowanie dla projektów poprawy
bezpieczeństwa i  warunków
pracy. Dzięki ujednoliceniu wy
sokości dofinansowania dla
wszystkich przedsiębiorstw –
niezależnie od liczby zatrudnia
nych pracowników – zwiększy
się bezpieczeństwo i  poprawią
warunków pracy u  wszystkich
płatników składek.

źródło: www.gov.pl

Uwaga ankieta informacyjna!
Przypominamy Organizacjom NSZZ „Solidarność”, że mają

obowiązek wypełniania Ankiety informacyjnej na dzień 30
czerwca za I półrocze 2022 roku, najpóźniej do 15 lipca br.
Zachęcamy do jej wypełnienia bezpośrednio na stronie

internetowej (prawe Menu, zakładka Dla komisji zakładowych,
moduł Półroczna ankieta informacyjna).

cd. ze str. I

Członkowie ZR i  biorący
udział w  spotkaniu przewodni
czący organizacji związkowych
z  Oddziału ZR w  Mielcu, na
świetlili sytuację swoich zakła
dów pracy, które najpierw
w  związku z  pandemią, a  teraz
wojną na Ukrainie, borykają się
z  problemami. O  sytuacji mie
leckich zakładów mówili: Bog
dan Kołacz  Szpital Powiatowy,
Piotr Hyjek  Imperial Logistics,
Urszula Malińska  MPGK, Ka
tarzyna Szczukocka  Lear oraz
Marek Czech  Zapel Bogu
chwała i Robert Gibała  ARiMR
Rzeszów.
Przyjęli również stanowisko,

w  którym popierają działania
związkowców, mające na celu

utworzenie Krajowej Sekcji
Urzędów Wojewódzkich w  ra
mach Sekretariatu Służb Pu
blicznych NSZZ „Solidarność”.
Po zakończeniu obrad, Człon

kowie ZR kibicowali zawodni
kom czwartego etapu 33. Mię
dzynarodowego Wyścigu Soli
darności i  Olimpijczyków, któ
rzy wystartowali przy Samorzą
dowym Centrum Kultury
w Mielcu, rywalizowali na trasie
między Mielcem a  Tarnobrze
giem. Peleton przejechał rów
nież przez Sędziszów Małopol
ski oraz Kolbuszową, pokonując
ponad 142 kilometry. Odbyły się
również zmagania najmłod
szych kolarzy w ramach 14. Mi
ni Wyścigu „Solidarności”.

red.

ZR obradował w Mielcu
cd. ze str. I

Tego samego dnia delegacja
z  W30 zjawiła się przed obli
czem sekretarza PZPR i  dyrek
tora. Robotnicy zostali potrakto
wani lekceważąco, zagrożono
zwolnieniem całej załogi. Na
stępnego dnia strajkowało już 2
tysiące pracowników na dzie
więciu wydziałach produkcyj
nych. W  kolejnych dniach za
sięg strajku został zmniejszany,
a  5 lipca wyciszony przez kie
rownictwo zakładu. Nie zmie
nia to faktu, że strajk w  WSK
PZL Mielec był pierwszym
z  największych wystąpień ro
botniczych w  lecie 1980 r. Tak
był postrzegany także przez
władze PRL, czemu dali wyraz
między innymi Stanisław Kania
i  Mieczysław Rakowski
w  swych przemówieniach
i wspomnieniach.

WSKPZL Mielec znajdowała
się pod specjalną kuratelą
władz, była kluczowa. Produ
kowano tam samoloty i  urzą
dzenia komunikacyjne. Rów
nież upartyjnienie w tym zakła
dzie było znaczące. Prawie po
łowa załogi należała do PZPR.
Charakterystyczne jest to, że

na początku strajku nie pojawiły
się postulaty polityczne. Były to
postulaty ekonomiczne i  socjal
ne. Przyczyną przestojów
w pracy, jak określała je władza,
była podwyżka cen mięsa.
Edward Gierek nazwał to straj
kiem o kaszankę. Dziś historycy
określają tamte wydarzenia jako
iskrę zapalną, która wywołała
lawinę strajkową, a  ta prze
kształciła się w  bunt społeczny
i  powstanie pierwszych nieza
leżnych związków zawodo
wych.

źródło: IPN

Kwiaty pod Pomnikiem Solidarności złożyli: przewodniczący ZR Roman
Jakim i zaca Bogumiła StecŚwiderska oraz przewodniczący Oddziału ZR
w Mielcu Marian Kokoszka. Poczet sztandarowy wystawiła Orgamnizacja

Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" PZLMielec

Bunt mieleckiej WSK z 1980 r.
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Co dla pracowników oznacza
stan zagrożenia epidemicznego?

W  Polsce przestał obowiązy
wać stan epidemii, a  pozostał
stan zagrożenia epidemicznego,
jednak w  mocy pozostaje więk
szość przepisów tzw. specusta
wy covidowej z  2 marca 2020 r.
Co oznacza dla pracowników?
Pracodawca nadal może zlecić

pracownikowi zdalne wykony
wanie pracy. Ma taką możliwość
w  okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii – również
w  okresie 3 miesięcy po ich od
wołaniu w celu przeciwdziałania
COVID. Narzędzia i  materiały
potrzebne do wykonywania pra
cy zdalnej zapewnia pracodaw
ca. Pracodawca może też w każ
dym momencie cofnąć polecenie
wykonywania pracy zdalnej.
Pracodawca nadal może ko

rzystać z możliwości odraczania
terminu wysyłania pracowni
ków na obowiązkowe badania
okresowe. Wstępnym badaniom
lekarskim nie podlegają osoby
zatrudniane na stanowisko ad
ministracyjnobiurowe, jeżeli po
siadają aktualne orzeczenie le
karskie stwierdzające brak prze
ciwwskazań do pracy w warun
kach pracy opisanych w  skiero
waniu na badania lekarskie
i  pracodawca stwierdzi, że wa
runki te odpowiadają warunkom
występującym na danym stano
wisku pracy. Ważność utrzymu
ją wszystkie orzeczenia lekarskie
wydane w  ramach wstępnych,
okresowych i kontrolnych badań
lekarskich, których ważność
upłynęła po dniu 7 marca 2020
r., nie dłużej jednak niż do upły
wu 180 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego
albo od dnia odwołania stanu
epidemii.
Pracodawca, bez uzyskania

zgody pracownika i  z  pominię
ciem planu urlopów, może
udzielić pracownikowi, w  ter
minie przez siebie wskazanym,
urlopu wypoczynkowego nie
wykorzystanego przez pracow
nika w  poprzednich latach ka
lendarzowych. Urlop może wy
nieść do 30 dni, a pracownik jest
zobowiązany do jego wykorzy
stania.
Pracodawca nadal posiada

możliwość przeprowadzania
szkoleń wstępnych BHP w cało
ści za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
Wyjątkiem jest szkolenie in
struktażu dla: pracownika za
trudnianego na stanowisku ro
botniczym; pracownika zatrud

nionego na stanowisku, na któ
rym występuje narażenie na
działanie czynników niebez
piecznych; pracownika przeno
szonego na stanowisko, ucznia
odbywającego praktyczną naukę
zawodu oraz studenta odbywa
jącego praktykę studencką.
Wysokość odprawy, odszko

dowania lub innego świadcze
nia pieniężnego wypłacanego
pracownikowi przez pracodaw
cę w  związku z  rozwiązaniem
umowy o  pracę, jeżeli przepisy
przewidują obowiązek wypłaty
świadczenia, nie może przekro
czyć 10krotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę.

***

W związku z odwołaniem sta
nu epidemii, zmieniają się pre
ferencje podatkowe limitów
zwolnień z  PIT dla świadczeń
wypłacanych na rzecz pracow
ników.
Limity zwolnień z  PIT – pre

ferencje do końca 2022 r.:
– zapomogi wypłacane z  fun

duszy zakładowej lub między
zakładowej organizacji związ
kowej pracownikom należącym
do tej organizacji – do 3.000 zł;
– zapomogi otrzymane

w  przypadku indywidualnych
zdarzeń losowych, klęsk żywio
łowych, długotrwałej choroby
lub śmierci finansowane ze źró
deł obrotowych – do 10.000 zł.
Limity zwolnień z  PIT – pre

ferencje do końca 2023 r.:
– wartość otrzymanych przez

pracownika rzeczowych świad
czeń oraz otrzymanych przez
niego w tym zakresie świadczeń
pieniężnych, sfinansowanych
w  całości ze środków Zakłado
wego Funduszu Świadczeń So
cjalnych lub funduszy związków
zawodowych – do 2.000 zł;
– dopłaty do wypoczynku

zorganizowanego w  formie
wczasów, kolonii, obozów i  zi
mowisk, w  tym również połą
czonego z  nauką, pobytu na le
czeniu sanatoryjnym w  placów
kach leczniczosanatoryjnych,
rehabilitacyjnoszkoleniowych
i  leczniczoopiekuńczych, oraz
przejazdów związanych z  tym
wypoczynkiem i pobytem na le
czeniu – dzieci i  młodzieży do
lat 18 finansowane ze źródeł in
nych niż Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych – do 3.000
zł.

opr. red.
źródło: gov.pl

Praca w upały

Praca w upale nie jest łatwa –
nie ma co do tego wątpliwości.
Wysokie temperatury mogą
mieć wpływ nie tylko na wydaj
ność, ale i  bezpieczeństwo. Ko
deks pracy określa obowiązki
pracodawcy dotyczące zapew
nienia bezpiecznych i  higienicz
nych warunków pracy – rów
nież biorąc pod uwagę zmienia
jące się warunki wykonywania
pracy w związku np. z upałem.
W sytuacji, gdy ze względu na

warunki atmosferyczne docho
dzi do pogorszenia warunków
pracy, pracodawca powinien
podjąć działania, by je popra
wić.
Przykładem takich działań

mogą być:
• skrócenie czasu pracy pra

cowników,
• wprowadzenie dodatko

wych przerw w pracy,
• zapewnienie klimatyzowa

nych pomieszczeń do odpo
czynku,
• zapewnienie klimatyzacji

w pomieszczeniach pracy.

Skrócenie czasu pracy
Zgodnie z  przepisami prawa

pracy pracodawca może
w  upalne dni wprowadzić do
datkowe przerwy albo pozwolić
pracownikowi na wcześniejsze
wyjście z  pracy. Zależy to jed
nak wyłącznie od dobrej woli
pracodawcy. W  przypadku
wcześniejszego wyjścia – nie
może ono powodować obniże
nia wynagrodzenia pracownika.

Przerwy regeneracyjne
W  ostatnich latach rośnie po

pularność oferowanych przez
niektórych pracodawców tzw.
przerw regeneracyjnych w  po
kojach relaksu.

Wysokość temperatury
Chociaż istniejące regulacje

nakładają na pracodawcę obo
wiązek zapewnienia w  po
mieszczeniach odpowiedniej
temperatury, wymiany powie
trza oraz zabezpieczenia przed
wilgocią oraz niekorzystnymi
warunkami cieplnymi i  nasło
necznieniem, to jednak – co do

zasady – nie określają maksy
malnej temperatury powietrza,
w  jakiej praca może być wyko
nywana w pomieszczeniach.

Klimatyzacja i zimne napoje
Zmniejszenie związanych

z  upałami uciążliwości pracy
w pomieszczeniach jest możliwe
między innymi dzięki zapew
nieniu właściwej wentylacji oraz
klimatyzacji pomieszczeń. Sto
sowanie takich rozwiązań zwal
nia pracodawcę z  obowiązku
zapewnienia napojów pracow
nikom wykonującym pracę
w  pomieszczeniach zamknię
tych, o  ile temperatura w  takich
pomieszczeniach nie przekracza
28 stopni Celsjusza.
Kiedy temperatura w  po

mieszczeniu jest wyższa, praco
dawca musi zapewnić pracow
nikom napoje. W  takiej sytuacji
nie ma znaczenia to, czy stano
wisko pracy jest wyposażone
w klimatyzację czy też nie.
W  przypadku osób pracują

cych na otwartej przestrzeni
pracodawca ma obowiązek za
pewnienia napojów, gdy tempe
ratura przekracza 25 stopni Cel
sjusza. Niezależnie od tego, czy
praca jest wykonywana w  po
mieszczeniu czy na otwartej
przestrzeni, napoje powinny być
dostępne dla pracowników
w ciągu całej zmiany roboczej.

UWAGA! nierespektowanie
przez pracodawcę tego obo
wiązku stanowi wykroczenie
zagrożone karą grzywny od 1
do 30 tys. złotych.

Większa ochrona
młodocianych

Zgodnie z  rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 24 sierp
nia 2004 roku w  sprawie wyka
zu prac wzbronionych młodo
cianym i warunków ich zatrud
niania przy niektórych z  tych
prac, pracownicy z tej grupy nie
mogą pracować w  pomieszcze
niach, w  którym temperatura
przekracza 30 stopni Celsjusza,
a  wilgotność względna powie
trza – 65 proc.

źródło: gov.pl
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Bogusława Buda, przewodnicząca Komisji
Międzyzakładowej i Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność’

Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

O problemach z jakimi
mierzy się oświata

Oświata jest branżą,
która najbardziej od
czuwa wszelkie zmia
ny. Najpierw była
pandemia i nauczyciele
wraz dyrektorami

praktycznie sami uporali się z  tym
wyzwaniem, bo nikt im nie dał ja
kiegoś wzorca dla rozwiązania po
jawiających się problemów. Teraz
zmagają się z  problemami związa
nymi z  wojną na Ukrainie, bo do
polskich szkół przybyli uczniowie
z  terenów objętych rosyjską napa
ścią. W  rzeszowskich szkołach
obecnie jest około 850 ukraińskich
uczniów, większość w  szkołach
podstawowych. Pedagodzy stanęli
przed nowymi wyzwaniami z  za
kresu dydaktyki, opieki, języka,
a  nawet klasyfikacji. I  znowu na
uczyciele i  dyrektorzy stanęli na
wysokości zadania. Niestety w ślad
za tym trudem i  poświęceniem nie
idzie znaczna podwyżka wynagro
dzenia. Od 1 maja br. weszły raczej
„pseudopodwyżki”, bo nauczyciel
stażysta otrzymał 70 zł, kontrakto
wy 75 zł, mianowany 100 zł, a na
uczyciel dyplomowany 130 zł net
to. To było konieczne i  związane
z  wyrównaniem dla nauczyciela
stażysty, któremu do tej pory do
płacano do płacy minimalnej. Rze
czywista podwyżka powinna wy
nosić ok. 15%, choćby dla pokrycia
inflacji.
Na ostatnim posiedzeniu Krajo

wej Sekcji OiW, której jestem
członkiem dyskutowaliśmy  m.in.
o  zmianach w  Karcie nauczyciela,
które są w  tej chwili procedowane,
jak również nad stanowiskiem ws.
odwołania Ministra Edukacji i Na
uki Przemysława Czarnka, który
pozoruje dialog z  nami. Niestety
wciąż nie został zrealizowany 6
punkt porozumienia zawartego
między rządem a  NSZZ „Solidar
ność” w 2019 r., a dotyczy zmiany
struktury wynagradzania nauczy
cieli w  powiązaniu z  przeciętnym
wynagrodzeniem w gospodarce na
rodowej. Minister tak lawiruje, że
by tematu nie podjąć. Nasze wyli
czenia i  propozycje wprowadzenia
satysfakcjonujących nas rozwiązań,
pozostają bez reakcji ze strony rzą
dowej. Minister proponował pod
wyżki, które były uzależnione od
rezygnacji ze świadczenia wakacyj
nego z ZFŚS, 1000 zł na zagospo
darowanie dla nauczyciela stażysty
oraz jednorazowego dodatku uzu
pełniającego wypłacanego w  stycz

niu. Naszym zdaniem doprowa
dziłoby to do tego, że nauczyciele
sami sfinansowaliby sobie tzw.
podwyżkę. Dodatkowo Minister
uwarunkował podwyżki dodając
nauczycielom do etatu 4 godziny
pracy więcej i  8 godzin do dyspo
zycji ucznia, rodzica. Z  tym wią
załoby się się zwolnienie ok. 50 tys.
nauczycieli w  kraju oraz wzrost
biurokracji szkolnej. Na takie pro
pozycje nie ma naszej zgody. Nie
jest nowością to, że obecnie na
uczyciel jest dostępny dla uczniów
i  rodziców. Poza tym z  badań
przeprowadzonych przez Instytut
Badań Edukacyjnych na zlecenie
Ministerstwa jasno wynika, że na
uczyciel tygodniowo wykonując
pracę dydaktyczną, opiekuńczą,
wychowawczą i  wynikającą z  za
dań statutowych szkoły, poświęca
46 godzin i 40 minut tygodniowo.
Na szczeblu regionalnym naszy

mi priorytetami są zadania zwią
zane z  opiniowaniem arkuszy or
ganizacji pracy z 250 szkół i anek
sów do nich, uzgadnianie regula
minów: pracy, ZFŚS, wynagro
dzenia dla pracowników niepeda
gogicznych oraz opiniowanie
zmian w  zatrudnieniu pracowni
ków, a  także opiniowanie pracy
dyrektorów szkół, którym kończy
się kadencja. Uczestniczymy rów
nież w  konkursach na stanowisko
dyrektora szkoły, a  było ich 29
w Rzeszowie i ponad 35 w terenie.
Opiniujemy uchwały gmin i  po
wiatów dotyczące zmian, które
mają wejść od 1 września, czyli
zatrudnienia w  szkołach i  przed
szkolach pedagoga specjalnego. Po
nadto Solidarność Oświatowa bie
rze udział w  licznych uroczysto
ściach religijnopatriotycznych na
szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim i krajowym. Jesteśmy
uczestnikami jubileuszy szkół, wy
darzeń szkolnych i  konkursów
uczniowskich. Poprzez liczne
uczestnictwo członków w  szkole
niach podnosimy wiedzę i  jakość
pracy związkowej.
Naszym priorytetem jest również

rozwój związku. Co miesiąc na po
siedzeniu Komisji Międzyzakłado
wej przyjmujemy od kilku do kil
kunastu nowych członków. Na
uczyciel czy pracownik niepedago
giczny zainteresowany przystąpie
niem do NSZZ „Solidarność” mo
że zwrócić się bezpośrednio do
przewodniczącego Koła NSZZ
„Solidarność”. W  szkołach, w  któ

rych nie ma przewodniczącego,
osoba może zwrócić się do Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Soli
darność” Pracowników Oświaty
i  Wychowania w  Rzeszowie, ul.

Bardowskiego 2/8, tel. 17 853 53
91.
Wszelkie informacje każda osoba

zainteresowana może uzyskać na
stronie:

www.oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl

Nauczyciele na Jasnej Górze

Tegoroczna 85. Ogólnopolska
Pielgrzymka Nauczycieli i  Wy
chowawców na Jasną Górę od
była się, jak zwykle w dniach 1
2 lipca 2022 r. pod hasłem Bł.
Natalia Tułasiewicz Patronką
Nauczycieli Polskich. Uczestni
czyło w  niej kilka tysięcy na
uczycieli z  Polski, ok. 700 osób
z Podkarpacia, w  tym Małgorza
ta Rauch Podkarpacki Kurator
Oświaty. Oprawa nabożeństw
i Mszy św. przypadła w  tym ro
ku Diecezjalnemu Duszpaster
stwu Nauczycieli w  Rzeszowie,
którego opiekunem jest ks. dr Ja
nusz Podlaszczak.
Pierwszego dnia w czasie sym

pozjum w Auli Ojca Kordeckiego
wygłoszone zostały 3 referaty pt.
„Twórczy entuzjazm w  przy
szłości wokół siebie rozpromie
nię”, „Bł. Natalia – Nauczyciel
w drodze”, „Obecność i  ślad na
uczycielstwa N. Tułasiewicz”.
2 lipca wykład pt. „Błogosła

wiona Natalia – Nauczycielka na
dziś” wygłosił bp  Piotr Turzyń
ski, a  piękny program artystycz
ny został wykonany przez
uczniów Liceum Ogólnokształ
cącego im. ks.  Piotra Skargi
w  Sędziszowie Małopolskim.
Natępnie Mszę św. odprawili bi
skupi Piotr Turzyński i  Jan Wą
troba, który w homilii podkreślił,
że „ człowiek wezwany jest do
odwzajemnienia Bożej miłości
i stąd zrodziło się pragnienie by
cia nowoczesną świętą i  nie
ustanne doskonalenie, także za
wodowe błogosławionej Natalii.
Zdumiewa jej zaangażowanie, by

jak najlepiej pomagać uczniom
i nie tyle nawracać, co ukazywać,
że dobro zawsze istnieje i  za
wsze zwycięża nawet wtedy,
gdy widać tylko zło”.
We Mszy św. uczestniczyły

poczty sztandarowe Krajowej
i Regionalnych Sekcji NSZZ „So
lidarność” Oświaty i  Wychowa
nia w Gdańsku, Rzeszowie, Czę
stochowie, Włocławku, Białym
stoku. W poczcie sztandarowym
regionu rzeszowskiego stali:
Małgorzata Król, Grzegorz Jam
rozek i Barbara Mirowska.
Uczestnicy pielgrzymki brali

również udział: w  Apelu Jasno
górskim, Adoracji Najświętszego
Sakramentu, Drodze Krzyżowej,
Różańcu i w  Eucharystii. Piękną
modlitwę wiernych ułożyła Ka
tarzyna MilcarekMróz, a  wstęp
do tajemnic różańcowych i  roz
ważania napisała Halina Krasoń.
Organizatorką pielgrzymki do
Częstochowy, w  której uczestni
czyło 57 nauczycieli i  pracowni
cy administracji, a  także
ks.  dr  Tomasz Fularz, była Bo
gusława Buda przewodnicząca
Oświatowej Solidarności w  Rze
szowie.
W  drodze powrotnej uczestni

cy pielgrzymki odwiedzili Sank
tuarium Matki Bożej w  Gidlach,
która nazywana jest Uzdrowi
cielką chorych i  Lekarką ciała
i duszy. Po wspaniałych przeży
ciach, wszyscy wrócili zadowo
leni i  radośnie rozpoczęli waka
cje.

Bogusława Buda

Wśród darów ofiarnych był obraz z wizerunkiem bł. Natalii Tułasiewicz
namalowany przez nauczycielkę Elżbietę Płodzień z Zespołu Szkół

Gospodarczych w Rzeszowie wręczony przez delegację Regionalnej Sekcji
NSZZ „S” Pracowników OiW w Rzeszowie
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Ważne zmiany w PIT
od 1 lipca 2022 r.

Obowiązujący od stycznia
2022 r. Polski Ład przyniósł
więcej pieniędzy w  portfelach
najmniej zarabiających podatni
ków. Od lipca 2022 r. czekają
nas kolejne zmiany. Oto kilka
najważniejszych z  punktu wi
dzenia pracowników.

Wyższa wypłata

Kluczową zmianą, którą od
czują niemal wszyscy podatni
cy, jest obniżenie głównej stawki
podatku PIT z  17 proc. do 12
proc. Tym samym większość
pracowników na etatach, umo
wach cywilnoprawnych, emery
ci będą otrzymywać wyższe
pensje „na rękę”.
Zmiana dotknie osoby, które

odprowadzają podstawową
stawkę podatku tj. do progu do
chodowego w  wysokości
120  tys. zł. Od nadwyżki ponad
wysokość tego progu podatek
wynosi 32%.
Trzeba jednak pamiętać, że

składka zdrowotna pozostanie
na poziomie 9%, która dalej nie
będzie odliczana od podatku.

Brak ulgi dla klasy średniej

W  ramach poprawek do Pol
skiego Ładu do „kosza” trafi
tzw. ulga dla klasy średniej,
a  rekompensatą za brak możli
wości odliczania składki zdro
wotnej jest obniżenie stawki po
datku PIT.

Niższa kwota wolna
od podatku

Obniżka PIT do 12  % spowo
duje zmiany w  kwocie zmniej
szającej podatek, która zmieni

się z aktualnych 5100 zł na 3600
zł, co miesięcznie (1/12 kwoty
zmniejszającej podatek) oznacza
obniżanie zaliczek na podatek
dochodowy o  300 zł, zamiast
dotychczasowych 425 zł.

Powrót wspólnego
rozliczania się z dzieckiem

Nowe przepisy przywracają
samotnym rodzicom możliwość
rozliczania się z  dzieckiem. Sa
motni rodzice wychowujący
dziecko z  niepełnosprawnościa
mi skorzystają z  podwójnej
kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł.

Inne preferencje podatkowe
dla rodziców, opiekunów

i dzieci:

– zwiększona ma zostać kwota
zarobków, jakie może osiągnąć
dziecko bez utraty preferencji
podatkowych przez rodziców –
z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022
r. (12krotność renty socjalnej).
– renty rodzinne małoletnich

dzieci nie będą doliczane do do
chodów rodziców – dziecko jako
odrębny podatnik również bę
dzie korzystać z  kwoty wolnej
30 tys. zł,
– od rent rodzinnych dzieci do

18tego roku życia nie będzie
pobierana składka na ubezpie
czenie zdrowotne,
– ulgi podatkowe (ulga dla

młodych, na powrót, dla rodzin
4+, pracujących seniorów) będą
obejmowały również zasiłki
macierzyńskie przyznawane ro
dzicom i opiekunom przyjmują
cym dzieci na wychowanie.

opr. red.
źródło: podatki.gov.pl

110. Międzynarodowa
Konferencja Pracy

10 czerwca delegaci przyjęli
rezolucję w  sprawie dodania
bezpiecznego i zdrowego środo
wiska pracy do istniejących
czterech Podstawowych Zasad
i  Praw w  Pracy. Są one częścią
Deklaracji MOP z 1998 roku, do
tyczącej Podstawowych Zasad
i  Praw w  Pracy, a  wszystkie
państwa członkowskie MOP zo
bowiązują się do przestrzegania
i  promowania tych zasad
i  praw, niezależnie od tego, czy
ratyfikowały odpowiednie kon
wencje.
Podczas Konferencji obrado

wało szereg komitetów, w  tym
Komitet ds. Ogólnych Między
narodowej Konferencji Pracy,
który debatował  m.in. nad za
gadnieniem godnej pracy i  go
spodarki społecznej i  solidarnej.
W  raporcie przyjął konkluzje
oraz rezolucję. W  16 punktach
zawarto ważną definicję gospo
darki społecznej i  solidarnej
oraz przedstawiono wytyczne,
dotyczące promowania takiej
gospodarki w kontekście godnej

pracy. Komitet zwrócił się rów
nież do MOP o  opracowanie
strategii i planu działania w za
kresie godnej pracy oraz gospo
darki społecznej i  solidarnej,
które zostaną przedstawione
Radzie Administracyjnej MOP
na sesji w listopadzie br.
W ramach Sesji MOP zorgani

zowano również Szczyt Świata
Pracy. Debatowano na temat
walki z  wieloma globalnymi
kryzysami oraz o  promowaniu
odnowy i  odporności skoncen
trowanej na człowieku. Dysku
towano o  pilnych działaniach,
które należy podjąć, aby zara
dzić pracowniczym i  społecz
nym konsekwencjom obecnych
kryzysów. Zwrócono uwagę na
wykorzystanie rozwiązań skon
centrowanych na człowieku
w  celu wspierania pokoju, od
porności i rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu,
w  szczególności w  odniesieniu
do najbardziej wrażliwych spo
łeczności.

źródło: KK

28 czerwca 2022 r. w  war
szawskiej siedzibie Komisji Kra
jowej NSZZ „Solidarność” od
było się posiedzenie przewodni
czących regionów, szefów se
kretariatów branżowych, człon
ków prezydium KK. Obecni byli
także członkowie Rady Dialogu
Społecznego.
Obrady poprzedziło spotkanie

z ministrem Arturem Soboniem,
sekretarzem stanu w  Minister
stwie Finansów dotyczące no
welizacji ustawy o  podatku do
chodowym obniżającej próg po
datkowy z 17 na 12 proc.

W  dalszej części posiedzenia
omówiono  m.in. kwestie zwią
zane z inflacją, cenami benzyny,
wojną na Ukrainie i nadchodzą
cych wyborów statutowych
w  NSZZ „Solidarność”. Podsu
mowano również kwestie zwią
zane ze wzrostem płacy mini
malnej, która w związku z infla
cją powyżej 5 proc. w  roku po
przednim będzie podnoszona
dwa razy. Propozycja „Solidar
ności” wobec rządowej zakła
dała wzrost do 3500 zł i  3750 zł
w drugiej połowie roku.

źródło:tysol.pl

Konwent przewodniczących ZR,
sekretariatów i prezydium KK

Piotr Duda, przewodniczący KK i Artur Soboń, sekretarz stanu w MF
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Rodzinie i  Bliskim

śp. Stanisławy GŁOWIAK

długoletniej działaczki NSZZ „Solidarność”

wyrazy szczerego współczucia
w  imieniu Członków Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S”

składa
Roman Jakim, Przewodniczący ZR

Szkolenie podstawowe dla
działaczy związkowych zorga
nizowane zostało w  siedzibie
ZR. Prowadziła je Barbara
Staszczak z  biura wewnątrz
związkowego, omawiając za
gadnienia związane z  obowiąz
kami i uprawnieniami organiza
cji NSZZ „Solidarność” działają
cych w zakładach pracy.
Działacze mieli za zadanie

opanować wiedzę z  zakresu:
rozliczeń CIT i  dokumentacji fi
nansowej; obowiązku informo
wania pracodawcy o  ilości
członków po nowelizacji usta

wy o  związkach zawodowych;
ochrony trwałości stosunku
pracy działaczy związkowych;
spraw wymagających uzgod
nienia z  organizacją związkową
oraz reprezentowania członków
związku wobec pracodawcy.
W  szkoleniu, które odbyło się

22 czerwca, udział wzięli działa
cze organizacji NSZZ „Solidar
ność” zrzeszających pracowni
ków: Samorządowych Powiatu
Łańcuckiego oraz Powiatu Rop
czycko Sędziszowskiego; Opella
Healthcare, DPS Mielec i  Zakła
du Karnego w Rzeszowie.

Szkolenia dla działaczy

Niemal 30 działaczy NSZZ
„Solidarność” wzięło udział
w  szkoleniu na temat zakłado
wego funduszu świadczeń so
cjalnych. Szkolenie było istotne,
ponieważ świadczenia z  fundu
szu są ważną formą wsparcia
socjalnego dla pracowników
i ich rodzin.
Uczestnicy szkolenia zapo

znali się z  zasadami jego two
rzenia i zasadami przyznawania
świadczeń, m.in.: wysokości od
pisu, na co nie powinny być

wydatkowane środki, czy od
czego jest uzależniona wyso
kość przyznanego wsparcia.
Szkolenie odbyło się 28

czerwca w siedzibie ZR, prowa
dzącą była Barbara Staszczak
z biura wewnątrzzwiązkowego.
Monika Wojak, radca prawny
przybliżyła akty prawne regu
lujące zfśs. Związkowcy biorący
udział w  szkoleniu reprezento
wali placówki oświatowe, sa
morządowe i branżęmetalową.

red.

Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” w  Zakładach
Chemicznych w Nowej Sarzynie
została jednym z  laureatów te
gorocznej Nagrody Burmistrza
Miasta i  Gminy Nowa Sarzyna
„Kwiat Azalii 2022” w kategorii
działalność społeczna. „Solidar
ność” w  Zakładach Chemicz
nych od lat działa społecznie na

rzecz pracowników zakładów,
a  tym samym mieszkańców
gminy i  miasta. Jej przedstawi
ciele czynnie uczestniczą
w  lokalnych uroczystościach
oraz promują gminę i miasto na
zewnątrz, głównie poprzez wy
stawianie pocztu sztandarowego
NSZZ „Solidarność.

red.

Nagrodę z rąk burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna Andrzeja Rychla
w imieniu NSZZ „Solidarność” ZCh Nowa Sarzyna odebrałMarek Hojło,

przewodniczący organizacji

Sarzyńska „S” z Kwiatem Azalii

Skuteczni z „Solidarnością"
Organizacja Zakładowa NSZZ

„Solidarność” Pracowników
Urzędu Miejskiego w Sędziszo
wie Młp. rozpoczęła działalność
21 czerwca 2022 r.
Nawarstwiające się problemy

spotęgowały chęć działania i dą
żenia do zmiany. Pracownicy
podjęli słuszną decyzję o  zorga
nizowaniu się i  podjęciu walki
o  poprawę swoich warunków
pracy i  płacy. Tylko utworzenie
organizacji związkowej, zgodnie
z  obowiązującym w  Polsce pra
wem, daje pracownikom prawo
do skutecznego reprezentowa
nia swoich interesów. Związ
kowcy chcą mieć wpływ na po
prawę warunków pracy, płacy
i  świadczeń socjalnych. Chcą
mieć również możliwość kon
sultacji oraz uzgodnień z praco
dawcą regulaminów pracy i 
wynagradzania. W  ten sposób
tworzą sobie prawo do tego, aby
zdanie pracowników nabrało
wydźwięku zbioro
wego i  reprezen
tatywnego, tak
też było w  tym
przypadku. Pra
cownicy jedno
głośnie i  zdecy
dowanie uznali,
że jest to najlep
szy moment na
wejście w  struk
tury Solidarno
ści. Pokazali in

nym jak można skutecznie się
organizować w walce o wspólne
cele.
Gratulujemy nowo wybrane

mu Zarządowi KZ w  składzie:
przewodnicząca  Anna Kaczor;
zca  Stanisław Charchut; zca 
Ewelina Stefanik; skarbnik 
Monika Kubacka; sekretarz 
Dariusz Urbanek.
W  zebraniu wyborczym

udział wzięli: Joanna Stopyra,
kierownik regionalny ds. roz
woju, Sylwia Wiech, organizator
związkowy, Barbara Staszczak,
z  biura wewnątrzzwiązkowego
oraz Andrzej Czochara, prze
wodniczący Oddziału Ropczyc
koSędziszowskiego.
Nową organizację witamy na

pokładzie, jednocześnie życząc
samych sukcesów w  działalno
ści związkowej. Pozostajemy do
dyspozycji, Joanna  501791555,
Sylwia 572844367.

Joanna Stopyra
Kierownik Regionalny ds. Rozwoju
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24 i 25 czerwca straż przy grobie bł. ks. Jerzego pełnili przedstawiciele
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym: Leonard
Fryc, Janusz Trybus, Roman Krzyśko, Roman Baran, Wanda Minicka
Wojturska, Elżbieta Markowicz, Stanisław Hulek, Władysław Wesół.

Przy grobie Patrona „S”
26 czerwca 2022 r. druhny

i druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej RzeszówZalesie,
wśród których są członkowie
NSZZ „Solidarność”, uroczy
ście obchodzili 100lecie swojej
Jednostki.
Rozpoczęli mszą św. dzięk

czynną odprawioną przez bpa
seniora Kazimierza Górnego
w  kościele parafialnym. Później
uczestnicy przemaszerowali
przed remizę strażacką, gdzie
odsłonięta została tablica upa
miętniająca 100lecie Ochotniczej
Straży Pożarnej RzeszówZalesie.
W  tym uroczystym dniu,

przedstawiciel wojewody pod
karpackiego oprócz listu gratu
lacyjnego przekazał na ręce Ro
mana Jakima, prezesa OSP Rze
szówZalesie również decyzję
o włączeniu Jednostki do krajo
wego systemu ratowniczoga
śniczego.

Najbardziej zasłużeni straża
cyochotnicy otrzymali złote,
srebrne i  brązowe medale „Za
Zasługi dla Pożarnictwa”. Od
znaczenie to nadawane jest za
wyróżniającą się działalność na
rzecz ochrony przeciwpożaro
wej. A  odznaką „Strażak Wzo
rowy” wyróżniono druhów za
wzorową działalność, zaanga
żowanie i  godną postawę spo
łeczną.
Obchody zaszczycili swoją

obecnością  m.in. przedstawicie
le braci strażackiej z  nadbryg.
Andrzejem Babiecem, Podkar
packim Komendantem Woje
wódzkim PSP na czele oraz
władz samorządowych, woje
wódzkich i krajowych.
Życzymy kolejnych 100 lat

służby „Bogu na chwałę, lu
dziom na pożytek”.

red.

100lecie OSP RzeszówZalesie

Dziękujemy polonistkom,
członkiniom NSZZ „Solidar
ność": Albinie Świerad ze Szko
ły Podstawowej w  Czarnej Sę
dziszowskiej, Elżbiecie Orzech
z PCEK w Ropczycach oraz Bo
gumile StecŚwiderskiej z ZR za
prowadzenie, w  ramach wolon
tariatu, lekcji języka polskiego
dla uchodźców z Ukrainy.

Koleżanki prowadziły zajęcia
w  dwóch grupach, cztery razy
w  tygodniu po 1,5 godziny od
marca do czerwca br. przy
klasztorze Zakonu Braci Mniej
szych Kapucynów w  Sędziszo
wie Młp.
W  zależności od potrzeb, na

uka będzie kontynuowana po
wakacjach.

red.

Dziękujemy wolontariuszkom

W MuzeumZamku w Łańcu
cie otwarto 23 czerwca 2022 r.
Centrum Edukacji Tradycji im.
Jana Potockiego. Na uroczy
stość zaproszeni zostali przed
stawiciele Regionu Rzeszow
skiego NSZZ „Solidarność” Ro
man Jakim, przewodniczący ZR
i  Bogumiła StecŚwiderska, za
ca przewodniczącego ZR.
Otwarte Centrum jest nowo

czesnym, multimedialnym
miejscem, usytuowanym w  od
nowionych budynkach Oranże
rii i Ujeżdżalni, w których tury
ści mogą nie tylko obejrzeć wy
stawy, ale także używać wielu
zmysłów, bowiem tradycyjna
forma zwiedzania odchodzi po
woli do lamusa. Teraz turyści
na multimedialnych prezente
rach znajdą się nie tylko infor
macje i  ciekawostki z  życia
mieszkańców Zamku, ale także
liczne gry.

W  realizacji projektu udział
wzięła  m.in. Bożena Lauzer,
kustosz MuzeumZamek
w Łańcucie, która jest również
przewodniczącą Komisji Za
kładowej NSZZ „Solidarność”.
W Oranżerii, w ramach wystaw
multimedialnych, opracowała
i  zrealizowała materiał histo
ryczny dotyczący: uczty i balów
w  XVIII wieku; instrumentów
muzycznych ze zbiorów łań
cuckiego muzeum; akcesoriów
kobiecego stroju. Ponadto
współtworzyła i  współrealizo
wała scenariusz dotyczący jed
nego dnia z  życia kobiety oraz
podróży księżnej Izabeli Lubo
mirskiej.
Centrum Edukacji Tradycji

im. Jana Potockiego można
zwiedzać od poniedziałku do
niedzieli. Więcej na:
www.zameklancut.pl

red.

Centrum Edukacji Tradycji

W dniu otwarcia atrakcją był pokaz repliki balonu braci Montgolfier i oso
by w kostiumach stylizowanych na XVIIIwieczne.
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