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Pracownicy MPK
zdecydowali o strajku

28 września 2022 r. w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyj
nym odbyło się referendum
strajkowe. W głosowaniu wzięło
udział 479 pracowników MPK
(75,1 procent), jeden głos został
uznany za nieważny. Za straj
kiem opowiedziało się 367 osób,
przeciwko było 111.
Termin strajku jeszcze nie jest

znany. Referendum zorganizo
wano na skutek braku porozu
mienia dotyczącego podwyżek
wynagrodzeń. Związkowcy do
magają się spełnienia trzech po
stulatów: podniesienia stawki
dla osób najkrócej pracujących
w  spółce, które zarabiają najniż
szą krajową oraz utrzymania
wysokości premii na tym samym
poziomie co w  poprzednich la
tach. Dwa pierwsze postulaty
zarząd firmy jest skłonny zreali
zować. Kością niezgody jest żą
danie podwyżki w  wysokości
500 zł doliczonej do podstawy
wynagrodzenia z  wyrównaniem
od 1 września. Pracodawca zga
dza się na taki wzrost płac, ale
chce by podwyżka ta była w for
mie dodatku i obowiązywała od
1 października.

Michał Białogłowski, prze
wodniczący NSZZ „Solidarność”
w  MPK Rzeszów podkreśla, że
rozmowy z  władzami spółki
oraz prezydentem Fijołkiem
trwają od dawna.
– Mając w  ręku wynik referen

dum będziemy chcieli jeszcze roz
mawiać o podwyżkach, nie będziemy
od razu przystępować do strajku. To
czego żądamy, to po prostu wyrów
nanie stopnia inflacji – uważa
przewodniczący „S”.

red.

1718 września 2022 r. uczest
niczyliśmy w  40 Ogólnopol
skiej Pielgrzymce Ludzi Pracy
na Jasną Górę.
Do Częstochowy pod hasłem

„Księże Jerzy – jesteśmy tu, aby
wypełnić Twój testament” przy
jechało tysiące członków i  sym
patyków NSZZ „Solidarność”.
Z Regionu Rzeszowskiego przy
było ponad 500 pielgrzymów.
W  niedzielnej uroczystości
udział wziął Roman Jakim,
przewodniczący ZR.
Wyjazd pielgrzymów z  Rze

szowa do Częstochowy poprze
dziła msza św. w  parafii NMP
i  św. Bartłomieja w  Piekarach
Śląskich oraz zwiedzanie sank
tuarium, obejmujące m.in: Bazy
likę, Rajski Plac, Kaplicę Matki
Bożej Lekarki, Muzeum i  Kal
warię.
Jubileuszowa Pielgrzymka

rozpoczęła się w  sobotę od zło
żenia kwiatów pod pomnikiem
bł.  Jerzego Popiełuszki. Następ
nie pielgrzymi wzięli udział
w  modlitwie przed szczytem,
mszy św. na szczycie, Apelu Ja
snogórskim, Drodze Krzyżowej
na wałach oraz milczącym czu
waniu przy Cudownym Obrazie
Matki Boskiej.
Następnego dnia o  poranku

odbył się wykład diakona
prof.    hab.  dr. Waldemara Roz
ynkowskiego pt. „Biada społe

czeństwu, którego obywatele
nie rządzą sięmęstwem".
Odprawionej w  niedzielne

południe uroczystej mszy św.
przewodniczył Krajowy Dusz
pasterz Ludzi Pracy abp Józef
Kupny. Udział w  niej wzięli
również przedstawiciele rządu:
Marlena Maląg, Minister Rodzi
ny i  Polityki Społecznej, Stani
sław Szwed Sekretarz Stanu
w  MRiPS oraz Główna Inspek
tor Pracy Katarzyna Łażewska
Hrycko wraz z  przedstawiciela
mi Państwowej Inspekcji Pracy.
Homilię wygłosił bp Wiesław

Śmigiel:  (…) Historia pielgrzym
ki ludzi pracy na Jasną Górę to lata
modlitwy oraz wysiłku i  zaangażo
wania konkretnych ludzi. U  jej po
czątków było wielu ludzi wiary,
dobrej woli, ale przede wszystkim
był charyzmatyczny kapłan, obroń
ca praw człowieka i  męczennik, bł.
ks. Jerzy Popiełuszko.
(…) Ks. Jerzy pilnie się uczył.

Zgłębiał katolicką naukę społeczną.
Wsparcia szukał także u bohaterów
wiary swojego czasu. Sporo czerpał
z nauczania św. Jana Pawła II oraz
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskie
go. Rozumiał, że solidarność,
a przede wszystkim kwestia wolno
ści człowieka, jego praw i  także
wolności Ojczyzny nie wiążą się
wyłącznie ze zmianą systemu i  ze
wnętrznych uwarunkowań.

cd. str. II

40. Jubileuszowa Pielgrzymka Ludzi Pracy
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W Zakopanem 2223 września
odbyło się posiedzenie Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność
z  udziałem przedstawicieli rzą
du. Minister pracy i  rodziny
Marlena Maląg, minister klima
tu i  środowiska Anna Moskwa
oraz minister rozwoju i  techno
logii Waldemar Buda rozma
wiali ze związkowcami  m.in.
o  wsparciu dla przedsiębiorstw
energochłonnych, czy zabezpie
czeniu przed skutkami wzrostu
cen pracowników o  najniższych
dochodach.
Oceniając obecną sytuację

społecznogospodarczą Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność”
wskazała, że polscy pracownicy
stoją wobec trzech najważniej
szych problemów:
 systemowego powstrzyma

nia wzrostu cen energii uzyski
wanej ze wszystkich rodzajów
surowców i nośników,
 zapewnienia godziwego

(systemowego) wzrostu wyna
grodzeń pracowników w  szero
ko rozumianej sferze finansów
publicznych,
 przyjęcia ustawy dotyczącej

tzw. emerytur stażowych.
Członkowie Komisji uznali te

problemy za pilne i zaapelowali

do Rządu RP o  podjęcie rzetel
nego dialogu z  NSZZ „Solidar
ność”, również z  udziałem pre
miera Mateusza Morawieckiego.
Jak podkreślała minister Ma

ląg, rząd Zjednoczonej Prawicy
wspiera pracowników: – Wspie
ramy też rodziny: mimo trudnej
sytuacji wszystkie świadczenia
społeczne – poczynając od progra
mu „Rodzina 500+”, aż po wpro
wadzony w  tym roku Rodzinny
Kapitał Opiekuńczy – będą w pełni
realizowane. Tak samo dbamy o se
niorów. 13. emerytura jest już
wprowadzona na stałe, zakończyli
śmy wypłaty 14.
Przypomniała, że potężna in

terwencja państwa podczas
walki ze skutkami pandemii
COVID19, sięgająca 250 miliar
dów złotych, pozwoliła na
utrzymanie stabilnej sytuacji na
rynku pracy i  historycznie naj
niższe bezrobocie. – Obecnie też
podejmujemy konkretne działania,
wiążące się z  branżami energo
chłonnymi. Konkretne rozwiązania
zaproponowane przez rząd pomogą
i  przedsiębiorstwom i  indywidual
nym odbiorcom – deklarowała
minister Maląg.

red.

Działania Solidarności
na szczeblu krajowym

Obrady Zarządu Regionu
15 września 2022 r. obradował

Zarząd Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność”. Oprócz in
formacji z prac Prezydium, pod
sumowania obchodów 42 rocz
nicy powstania Związku, roz
mawiano też o  sytuacji zakła
dów pracy, w  których działają
struktury NSZZ „Solidarność”
oraz harmonogramie wyborów
na nową kadencję związkową.
Podjęto  m.in. uchwały doty

czące kalendarza wyborczego,
rejestracji protokołów wybor
czych, powołania Regionalnej
Komisji Wyborczej oraz zasad
wyboru delegatów na WZD Re
gionu Rzeszowskiego na kaden
cję 20232028 (treść uchwał na
str. VIII).
Po dyskusji, Członkowie ZR

przyjęli stanowiska, w  których
wyrazili oburzenie z  powodu
braku prac nad projektem usta
wy o „emeryturach stażowych”;

poparli apel przewodniczącego
Komisji Krajowej skierowany do
Komisji Europejskiej o potrzebie
radykalnej zmiany polityki wo
bec Polski, wojny na Ukrainie
i klimatu oraz poparli postulaty
Komisji Zakładowej NSZZ „So
lidarność” Muzeum  Zamek
w  Łańcucie wobec dyrektora
Wita Wojtowicza, a  podejmo
wane przez niego działania
uznali za niedopuszczalne.
Bezpośrednio po zakończeniu

obrad ZR odbyło się posiedze
nie członków RKW oraz spo
tkanie przewodniczących orga
nizacji związkowych, którzy
zapoznali się z  bieżącymi dzia
łaniami NSZZ „Solidarność” na
szczeblu regionalnym i  krajo
wym. Przestawiciele organizacji
przekazali informacje o  wła
snych działaniach na szczeblu
zakładowym.

red.

cd. ze str. I

Potrzeba także, a  może przede
wszystkim przemiany duchowej,
moralnej, wolności wewnętrznej,
chrześcijańskiej antropologii i  po
szanowania prawdy. Uznał, że
człowiek sam nie jest w  stanie tego
wszystkiego osiągnąć, potrzebuje
pomocy Boga. Wiedział, że w histo
rii naszego narodu jest miejsce
szczególne. To Jasna Góra, gdzie
można zrobić osobisty i  narodowy
rachunek sumienia, gdzie ludzie
mogą pojednać się z Bogiem i  z  in
nymi, a  przede wszystkim można
zaczerpnąć duchowych sił do walki
ze złem.
Bp Śmigiel nawiązał również

do tematu pracy:  (…) Praca bez
sprawiedliwości staje się wyzyskiem
i niewolnictwem. Zyski bez solidar
ności prowadzą do rozwarstwienia
i  niepokojów społecznych. Przekre
ślenie zasady dobra wspólnego jest
drogą do skrajnego indywidualizmu
i  egoizmu. Natomiast zasada po
mocniczości wyzwala w  człowieku
odpowiedzialność, inicjatywę i  po
zwala się rozwijać. A, co ważne,
prowadzi do satysfakcji z  własnej
pracy. Zatem nie wolno człowieko
wi odbierać możliwości pracy, roz
woju i własnej inicjatywy.
Ważnym wydarzeniem zorga

nizowanym w  ramach ogólno
polskiej Pielgrzymki był dwu
dniowy Kongres bł. ks.  Jerzego.
Jego I  edycja składała się z  2
głównych debat oraz 12 paneli
tematycznych, których tytuły
były myślami Błogosławionego.
Wśród 70 uczestników i  mode

ratorów byli kapłani zasłużeni
dla Solidarności, świadkowie
życia oraz działalności duszpa
sterskiej ks.  Jerzego, historycy,
dziennikarze oraz osoby o  róż
nych wrażliwościach reprezen
tujące wiele środowisk. Kongres
zakończył się podpisaniem Kar
ty Kongresu. Nagrania z  po
szczególnych debat dostępne są
na www.xjerzy.pl
Tegorocznej Pielgrzymce to

warzyszyła również mobilna
„Strefa życia", w  ramach której
można było skorzystać z  bez
płatnych badań diagnostycz
nych i  konsultacji lekar
skich,  m.in. z  zakresu kardiolo
gii, dietetyki, fizjoterapii. Wyda
rzenie było elementem ogólno
polskiej akcji profilaktyki zdro
wia realizowanej wspólnie
przez Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo Aktywów Pań
stwowych, Narodowy Fundusz
Zdrowia oraz Grupę PZU, nad
którą patronat objęła Para Pre
zydencka.
Obecna na otwarciu Minister

Rodziny i  Polityki Społecznej
Marlena Maląg zwróciła się do
związkowców:  (…) Praca
w Polsce jest pod wyjątkową ochro
ną. Staramy się, aby pracownicy
przede wszystkim byli bezpieczni
i aby godne były warunki ich pracy
i  płacy, dlatego jesteśmy tutaj,
w miasteczku zdrowia. Zdrowie bo
wiem ściśle związane jest z  tym,
aby pracownik mógł efektywnie
pracować.

red.

40. Jubileuszowa PLP
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Używanie profilu zaufanego
dla celu narzuconego
przez pracodawcę

W  ostatnim czasie pojawiają
się informacje o  korzystaniu ze
służbowego sytemu informa
tycznego przy wykorzystaniu
profilu zaufanego pracownika.
W mojej ocenie jest to praktyka
niezgodna z  obowiązującymi
przepisami.
Nie ma przepisu, który by na

kładał na pracownika obowią
zek założenia profilu zaufanego
i posługiwania się nim przy wy
konywaniu czynności służbo
wych. Podstawy takiej nie znaj
dziemy w  kodeksie pracy,
art.  22 § 1 w  zw. z  art.  100 § 1
nie będzie miał tu zastosowania.
Jeśli brak jest przepisu mogą

cego być podstawą żądania
przez pracodawcę założenia
profilu zaufanego przez pra
cownika i  wykorzystywania go
w  celach służbowych, to udo
stępnienie profilu zaufanego za
leży od zgody pracownika, nie

powinna być ona na nim wy
muszana, poprzez straszenie
niekorzystnymi konsekwencja
mi np. zwolnieniem z pracy.
W  procesach, w  których wy

magany jest elektroniczny pod
pis dokumentów urzędowych
pracodawca powinien wyposa
żyć pracowników w  podpis
elektroniczny weryfikowany
kwalifikowanym certyfikatem,
czyli podpis spełniający warun
ki określone w ustawie z dnia 5
września 2016 r. o usługach za
ufania oraz identyfikacji elek
tronicznej. Nie zawsze jest to
możliwe.
Do chwili obecnej brak jest

w  tej sprawie oficjalnego stano
wiska Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych oraz Pań
stwowej Inspekcji Pracy.

Monika Wojak

Renta rodzinna – pamiętaj
o zaświadczeniu ze szkoły

Uczniowie szkół ponadpod
stawowych, którzy pobierają
rentę rodzinną z  ZUS, powinni
do końca września złożyć wnio
sek o  dalszą wypłatę renty.
Trzeba do niego dołączyć za
świadczenie ze szkoły potwier
dzające dalszą naukę. Jeśli kom
plet dokumentów wpłynie
z  opóźnieniem, np. w  paździer
niku, renta rodzinna za wrze
sień przepadnie.
W  szczególnej sytuacji są ma

turzyści przyjęci na pierwszy
rok studiów, którzy pobierają
rentę rodzinną. Do końca wrze
śnia muszą złożyć wniosek
o  kontynuację wypłaty świad
czenia wraz z  zaświadczeniem
z  uczelni potwierdzającym
przyjęcie na studia. Do końca
października muszą uzupełnić
dokumentację o  zaświadczenie
z uczelni o rozpoczęciu studiów.
Pozostali studenci mogą złożyć
wniosek i  zaświadczenie o  kon
tynuowaniu nauki do końca
października.
Osoby, które rozpoczną naukę

w  innym miesiącu niż wrzesień
lub październik, muszą dostar
czyć zaświadczenie do końca
miesiąca, w  którym zostały
przyjęte do placówki edukacyj
nej.
Zaświadczenia nie trzeba skła

dać ponownie, jeśli uczelnia czy

szkoła wydała je na cały okres
trwania nauki (np. studia 5let
nie). Wówczas ZUS będzie wy
płacał rentę rodzinną przez cały
ten okres, ale w  każdej chwili
możne sprawdzić, czy uczeń lub
student faktycznie nadal się
uczy.

Przerwałeś naukę – poinfor
muj ZUS

Uczeń lub student, który
przewie naukę, musi jak naj
szybciej zawiadomić o tym ZUS.
Jeśli tego nie zrobi, to nienależne
świadczenie trzeba będzie po
tem zwrócić z odsetkami.
Renta rodzinna przysługuje

dzieciom do ukończenia 16 roku
życia, a jeśli kontynuują naukę –
nawet do 25 roku życia. Studen
ci, którzy skończą 25 lat na
ostatnim roku studiów, mogą
otrzymywać rentę aż do jego
zakończenia.
Bez ograniczeń wiekowych

rentę rodzinną mogą pobierać
dzieci, które do ukończenia 16
roku życia lub w  trakcie nauki,
a  przed 25 rokiem życia, stały
się całkowicie niezdolne do pra
cy. W  ich przypadku nie ma
znaczenia to, czy się uczą.

źródło: zus.pl

Inwazja Rosji przeciwko
Ukrainie doprowadziła do re
kordowych wzrostów cen ener
gii, a  te napędzają inflację w ca
łej Europie. Wiceminister klima
tu i  środowiska poinformowała,
że choć trudna sytuacja dotyka
wszystkich, to ceny energii
w Polsce są dwa razy niższe niż

w Szwecji i  trzy razy niższe niż
we Włoszech i Holandii.
We wrześniu energia w strefie

euro podrożała o 40,8 proc. rdr.
Ale negatywne zmiany w  go
spodarce odczuwa cała Unia
Europejska, co obrazuje poniż
sza mapa.

źródło: gov.pl

Rekordowe ceny energii

23 września 2022 r. w  Bernar
dyńskim Centrum Religijno
Kulturowym przy Klasztorze
OO. Bernardynów w Rzeszowie
odbyła się uroczystość wręcze
nia odznaczeń państwowych
Krzyż Wolności i  Solidarności
22 działaczom opozycji.
W  imieniu Prezydenta RP od
znaczenia wręczył zastępca pre
zesa Instytutu Pamięci Narodo
wej dr Mateusz Szpytma.
Biogramy odznaczonych, któ

rzy prowadzili działalność w la

tach 80tych na terenie Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „Solidar
ność” dostępne są na stronie in
ternetowej ZR.
Są to: Jan Czerwiński (WSK

PZL Mielec); Marek Mazur (Za
kład Energetyczny w  Rzeszo
wie); Wit Tybulczuk (ZOZ
w  Łańcucie); Tadeusz Zubel
(Respan w  Rzeszowie) oraz po
śmiertnie uhonorowana Zofia
Litwin (19402020, Miastopro
jekt w Rzeszowie).

red.

Gratulujemy odznaczonym KWiS



IV INFOSERWIS NR 10/2022

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

Roman Jakim  przewodniczący ZR;
ks. Mirosław Lech  proboszcz parafii w Drohobyczu;

Bogusława Buda  „S” OiW Rzeszów;
Adam Śnieżek  poseł na Sejm RP.

Emisja audycji

Zorganizowani mają lepiej

w Radio Via 103,8 FM

we wtorki o godz. 19.15

oraz piątki o godz. 21.30

Parlament Europejski zatwier
dził ostateczną treść unijnej dy
rektywy ws. adekwatnych wy
nagrodzeń minimalnych w  UE.
To rozwiązanie, o  które od lat
na forum międzynarodowym
zabiegał NSZZ „Solidarność”.
Na przestrzeni miesięcy udało
się przekonać wielu początkowo
nieprzychylnych tej inicjatywie,
w  tym członkinie Komisji ds.
Zatrudnienia i  Spraw Społecz
nych z  ramienia Zjednoczonej
Prawicy.
Unijna dyrektywa wprowadza

standardy dotyczące wartości
płacy minimalnej w  odniesieniu
do średniej płacy i  mediany,
kształtując te wartości na pozio
mie odpowiednio 50 i  60%. Za
wiera również mechanizmy
ograniczające możliwość stoso
wania różnego rodzaju wyłą
czeń w  zakresie płacy minimal
nej.
Dyrektywa jest wprowadzana

w  sytuacji, gdy na przestrzeni

dekad, w  wielu krajach UE,
wzrost stawki minimalnej był
znacznie mniejszy niż wzrost
pozostałych wynagrodzeń, oraz
wolniejszy niż wzrost wydajno
ści pracy.
W  prawie wszystkich krajach

członkowskich stawki minimal
ne nie spełniają kryteriów okre
ślonych w  dyrektywie. Kraje
o  wysokim poziomie pokrycia
układami zbiorowymi mają za
zwyczaj niższy odsetek pracow
ników pracujących za niskie,
bądźminimalne stawki.
Ponadto w  krajach tych mini

malne wynagrodzenie jest wyż
sze w relacji do mediany wyna
grodzeń oraz występuje niższa
nierówność płac. Nowa unijna
dyrektywa przyczyni się do
poprawy sytuacji 1020  mln
pracowników w  UE i  zmniej
szenia ubóstwa pracujących.

red.

Unijne regulacje ws. płacy minimalnej

Rusza XV edycja konkursu PPP
Celem konkursu jest promo

wanie pracodawców, którzy
wyróżniają się w  stosowaniu
dobrych praktyk w  zakresie
przestrzegania przepisów pra
wa pracy, w  szczególności po
przez stabilność zatrudnienia,
przestrzeganie zasad bezpie
czeństwa i  higieny pracy oraz
prawa do zrzeszania się
w związki zawodowe.
Ankietę zgłoszeniową (załącz

nik nr 1 do Regulaminu) należy
przesyłać na adres: Komisja
Krajowa NSZZ Solidarność, Wa

ły Piastowskie 24, 80855
Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat
„Pracodawca Przyjazny Pra
cownikom” lub pocztą elektro
niczną na adres: certyfikat@soli
darnosc.org.pl w  terminie do 31
grudnia 2022 roku. Zgłoszenia
rozpatrywane będą według
kryteriów określonych przez
Komisję Certyfikacyjną (załącz
nik nr 2 do Regulaminu).
Wymienione powyżej doku

menty dostępne są na stronie
internetowej ZR.

KK

Zmiany w dokumentach „S”

Sąd dokonał rejestracji zmian
w  Statucie NSZZ „Solidarność”
uchwalonych przez XXX
Krajowy Zjazd Delegatów.
Jednolity jego tekst jest do

stępny na stronie www.solidar
nosc.org.pl w  zakładce Doku
menty. Zostały też wprowadzo
ne zmiany w  ordynacji wybor
czej uchwałą KK NSZZ „S”
nr  9/22 z  7 września 2022 r. Jej
znowelizowana i  ujednolicona

treść również jest umieszczona
na ww. stronie internetowej.
Spośród zmian najważniejsza

to ta, która dopuszcza możli
wość głosowania przy wyko
rzystaniu środków bezpośred
niego porozumiewania się na
odległość przez komisje wybor
cze pod warunkiem podjęcia
decyzji wprowadzającej regula
min egłosowania.

KK

Po seminarium dla SIP

22 września odbyło się seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy,
w którym wzięło udział ponad 20 związkowców z organizacji zakładowych.
Szkolenie prowadzili inspektorzy PIP Barbara Czarnek oraz Marek Gołaś.

Tematem było przypomnienie uprawnień i obowiązków sip.

1 października na stawach uję
cia wody nad rzeką San odbyły
się zawody wędkarskie w  spin
ningowaniu dla członków
Związku z  rodzinami o  Puchar
Przewodniczącego NSZZ ,,Soli
darność'' OrganikaSarzyna.
Zwycięzcą została Małgorzata

Gancarz zdobywając największą

ilość punktów w  tej rywalizacji.
Kolejne miejsca na podium zajęli
Paweł Dzik i  Andrzej Stachnio.
Pozostali uczestnicy zostali na
grodzeni upominkami, które
wręczył Marek Hojło, przewod
niczący OM NSZZ ,,Solidarność"
OrganikaSarzyna.

red.

Spinning nad Sanem

26 września br.
gościł w Rzeszowie
ks.  Mirosław Lech
proboszcz Parafii
pw. św. Bartłomie
ja w  Drohobyczu,

prosząc o  wsparcie finansowe.
Wojna i  brak środków nie po
zwala na remont polskiego do
mu parafialnego, a  priorytetem
teraz jest pomoc dla uhodźców
ze wschodniej Ukrainy i  żołnie
rzy walczących z  rosyjskim
z okupantem.

Dzięki pomocy Regionu Rze
szowskiego NSZZ „Solidar
ność”, Regionalnej Sekcji i  Or
ganizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowni
ków Oświaty i  Wychowania
w Rzeszowie oraz Caritas Die
cezji Rzeszowskiej możliwe było
zakupienie towarów żywno
ściowych, które zostały prze
transportowane do Ukrainy.
Rozmowa z  ks.  proboszczem

dostępna na stronie interneto
wej ZR.

Odwiedził nas proboszcz
z Drohobycza



VINFOSERWIS NR 10/2022

Dotarła pomoc z USA dla
małych uchodźców

Zgodnie z  życzeniem dar
czyńców ze Stanów Zjednoczo
nych, Region Rzeszowski NSZZ
„Solidarność” rozdysponował
pomoc dla dzieci z  Ukrainy,
przebywających obecnie na tere
nie Podkarpacia, skąd pochodzi
organizator amerykańskiej akcji.
Darowane plecaki z  komple

tem zeszytów, ołówków, długo
pisów, kredek, linijek i  klejów
oraz bluzy i  spodnie dresowe,
koce, buty zostały przekazane
do: Szkoły Podstawowej im.
Marii SkłodowskiejCurie w no
wej Sarzynie, Klasztoru Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów
w Stalowej Woli, Urzędu Gminy
Leżajsk, Duszpasterstwa Rodzin
w  Przemyślu, Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Bł. Romana
Sitki w  Kamionce, Archidiecezji
Lwowskiej Kościoła Łacińskiego
na Ukrainie, Zespołu Szkoły
Podstawowej i  Przedszkola Sa
morządowego w  Jagielle, szkół
na terenie Rudnika nad Sanem,
szkół na terenie Kamienia i Jeżo
wego oraz Ukraińców mieszka
jących w  Rzeszowie i  Zwięczy
cy.
Dzięki pomocy darczyńców

zza oceanu około 400 uchodź
ców dostało kompletne wy
prawki szkolne.

Rozmowa z Anną Marut, któ
rej dzieci, mieszkające w  Sta
nach Zjednoczonych, zorganizo
wały akcję pomocy dla ukraiń
skich dzieci.

– Mieszkam
w  Stalowej Wo
li, mam dwóch
synów Tomka
i  Wojtka, którzy
po ukończeniu
szkół wyjechali
do USA, gdzie

mieszkają nasi krewni. Ks. Jan Fol
cik proboszcz parafii pod wezwa
niem Matki Bożej Szkaplerznej
w Stalowej Woli – Rozwadowie jest
przyjacielem rodziny, a  synowie
mają do niego ogromny szacunek.

Moja koleżanka prowadzi stronę
internetową i  jest w  radzie para
fialnej kościoła. Ponieważ utrzy
mujemy ze sobą kontakt, dowie
działam się o  potrzebie zorganizo
wania pomocy dla dzieci uchodź
ców, którzy schronili się w  Polsce
przed skutkami wojny na Ukrainie.
Dzieci zakwaterowane zostały
w świetlicy szkoły po sąsiedzku na
szej parafii i  trzeba było im pomóc
zorganizować się w  nowej rzeczy
wistości. Któregoś wieczoru, gdy
zadzwonił Wojtek opowiedziałam
mu o pomocy, która organizują pa
rafianie. Postanowił, że oni też coś
zorganizują. Myślałam, że „oni” to
znaczy moi synowie, a  okazało się,
że pomoc zaczęły organizować całe
rodziny i  to nie tylko pochodzenia
polskiego oraz znajomi moich dzieci
i  partnerzy, którzy współpracują
w  ramach działalności biznesowej
syna. Poprosili o  wykaz rzeczy,
które są niezbędne: przyborów
szkolnych, rozmiarów ubrań i  obu
wia. Pojechałam więc do ks. Folicka,
zrobiliśmy zestawienie dla dzieci
w wieku od 6 do 16 lat i  przesłali
śmy do Wojtka, który koordynował
całą akcją. Kupione przez darczyń
ców rzeczy składowane były w hali
przedsiębiorcy Piotra Zielonki, któ
ry również bardzo się zaangażował
w tę akcję. W to wszystko włączyły
się również dzieci z miast Walling
ton i Garfield w stanie New Jersey.
W sumie zebrali duże ilości rzeczy,
które trzeba było spakować i  zała
twić transport do Polski, a  w  tym
pomogła jakaś instytucja ukraińska.
Pomoc rzeczowa została wysłana 6
czerwca przez polską agencję i mia
ła dotrzeć w  przeciągu 8 tygodni,
niestety nie obyło się bez komplika
cji w Warszawie, ale w końcu prze
syłka znalazła się w Rzeszowie.

*Wallington – niewielkie miasto
w  stanie New Jersey w  Stanach
Zjednoczonych, którego ludność,
mniej więcej w połowie, jest pocho
dzenia polskiego. W  mieście znaj
duje się polska parafia pw. Naj
świętszego Serca Pana Jezusa.

red.

Pamięci Żołnierzy
broniących Rzeszowa

8 września, na terenie Instytu
tu Pamięci Narodowej w  Rze
szowie odsłonięto tablicę pa
miątkową poświęconą pamięci
24. Pułku Ułanów im. Hetmana
Wielkiego Koronnego Stanisła
wa Żółkiewskiego.
To właśnie żołnierze tej for

macji w  dniach 89 września
1939 r. walczyli z  Niemcami
w obronie Rzeszowa.
Historia wspomnianej tablicy

jest bardzo ciekawa, ponieważ
pierwotnie miała ona zostać od
słonięta przy Szkole Podstawo
wej Nr 10 w Rzeszowie, podob
nie jak inne tablice znajdujące
się na szlaku bojowym 24. Pułku
Ułanów z  Września 1939 roku.
Niestety komunistyczne władze
Rzeszowa cofnęły zgodę na
upamiętnienie bohaterów i  ta
blica od 1966 roku przeleżała
w  piwnicy jednej z  kamienic
przy ul. Szopena. W zeszłym ro
ku znalazł ją pracownik rze
szowskiego oddziału IPN
u w bardzo złym stanie. Instytut
odrestaurował tablicę i  w  83.
rocznicę bitwy o  Rzeszów oraz
po 56 latach zapomnienia zosta
ła odsłonięta.
Uroczystość rozpoczęła się

mszą św. w kościele pw. Święte
go Krzyża w  Rzeszowie pod
przewodnictwem bp. Edwarda
Białogłowskiego. Później uczest
nicy przemaszerowali z  kompa
nią honorową przed budynek
rzeszowskiego oddziału IPN.
W  obecności przedstawicieli ro
dzin weteranów 24. Pułku Uła
nów, przedstawicieli władz par
lamentarnych i  samorządowych
oraz licznie przybyłych przed
stawicieli służb mundurowych
odsłonięto tablicę. Podczas uro
czystości Zarząd Regionu Rze
szowskiego NSZZ „Solidarność”

reprezentował Roman Jakim,
przewodniczący ZR.
Przy okazji wydarzenia odbył

się piknik edukacyjny Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział
w  Rzeszowie, służb munduro
wych i  grup rekonstrukcyjnych.
Można było zobaczyć prezenta
cję jednostek wojskowych, re
konstrukcje historyczne, gry
edukacyjne, atrakcje dla grup
szkolnych, rodzin z  dziećmi
oraz mieszkańców.

* * *
83 lata temu, dokładnie 8

września wojska niemieckie do
tarły do granic Rzeszowa, któ
rego bronił 24. Pułk Ułanów,
będący częścią 10. Brygady Ka
walerii, dowodzonej przez płk.
Stanisława Maczka.
24. Pułk Ułanów im. Hetmana

Wielkiego Koronnego Stanisła
wa Żółkiewskiego był oddzia
łem kawalerii Wojska Polskiego
utworzonym w  1920 r. podczas
wojny polskosowieckiej.
W  okresie międzywojennym
pułk stacjonował w  Kraśniku.
W 1937 r. został zmotoryzowany
i razem z 10. Pułkiem Strzelców
Konnych wszedł w  skład 10.
Brygady Kawalerii dowodzonej
przez płk. Stanisława Maczka.
Wziął udział w  kampanii 1939
r., a  następnie został odtworzo
ny we Francji, gdzie wchodził
w  skład 10. Brygady Kawalerii
Pancernej. W  latach 19401947
w  Polskich Siłach Zbrojnych
funkcjonował początkowo jako
pułk zmotoryzowany, od 1942 r.
pułk pancerny. W  latach 1944
1945 wziął udział w  kampanii
wojennej w  północnozachod
niej Europie.

opr. red.
żródło: IPN O/Rzeszów

Roman Jakim, przewodniczący ZR i Marian
Irzyk, działacz emeryckiej „S” oddają hołd

obrońcom Rzeszowa
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24 września do Sanktuarium
Matki Bożej Ostrobramskiej
w  SkarżyskuKamiennej przyje
chali przedstawiciele zakładów
przemysłu zbrojeniowego i  lot
niczego z  całej Polski, a  wśród
nich WSK PZLRzeszów i  PZL
Mielec.
Przed kopią wileńskiej Ostrej

Bramy stanęło około 50 pocztów
sztandarowych i  blisko tysiąc
osób. Rozpoczęto koncertem or
kiestry wojskowej, następnie de
legacje złożyły kwiaty pod tabli
cą upamiętniającą stulecie bitwy
warszawskiej.
Akt zawierzenia i  oddania

w  opiekę Matce Bożej Miłosier
dzia pracowników zatrudnio
nych w  zakładach przemysłu
zbrojeniowego i  lotniczego od
czytał Stanisław Głowacki, prze
wodniczący Krajowej Sekcji
Przemysłu Zbrojeniowego

NSZZ „Solidarność”. Po czym
spod świątyni na ulice miasta
wyruszyła procesja z  obrazem
i  relikwiami bł. księdza Jerzego
Popiełuszki.
Następnie przed dębami, upa

miętniającymi zamordowanych
w  1940 roku przez sowietów,
zapalano znicze, a  pod tablicą
smoleńską złożono wiązanki
kwiatów. Później w  bazylice
rozpoczęła się msza święta, któ
rej przewodniczył Biskup Polo
wy Wojska Polskiego JE Wie
sław Lechowicz. Modlono się za
pracowników przemysłu
obronnego i ich rodziny.
Coroczna pielgrzymka orga

nizowana jest w  okolicy dnia
świętego św. Michał Archanioła
– patrona pracowników „zbro
jeniówki”.

red.

XXVII Pielgrzymka
Pracowników Przemysłu
Zbrojeniowego i Lotniczego

27 września w  Rzeszowie od
były się uroczystości związane
z  83. rocznicą powstania Pol
skiego Państwa Podziemnego
i świętem Wojsk Obrony Teryto
rialnej.
Uroczystość rozpoczęła się

mszą św. w  kościele pw. Św.
Krzyża. Po nabożeństwie zebra
ni udali się pod Pomnik Pamięci
Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie
odbyła się kolejna część obcho
dów. W ich trakcie Szef Gabine
tu Politycznego Ministerstwa
Obrony Narodowej Łukasz Ku

dlicki wręczył mjr.  Stefanowi
Michalczakowi ps. Brzoza no
minację na stopień podpułkow
nika. W  uroczystościach wziął
udział Roman Jakim, Przewod
niczący ZR.
Ustanowienie święta WOT

w  dniu utworzenia Polskiego
Państwa Podziemnego podkre
śla historyczną tożsamość żoł
nierzy piątego rodzaju sił zbroj
nych, którzy dziedziczą tradycje
Armii Krajowej.

Ż.KSz

83. rocznicą powstania Polskiego
Państwa Podziemnego i święto
Wojsk Obrony Terytorialnej

X Bieg Niezłomnych

17 września br w Hyżnem od
był się X Bieg Pamięci Żołnierzy
Niezłomnych organizowany
przez Stowarzyszenie „Szczep
Niezłomnych”. Bieg jak co roku
miał „charakter”. Pokonanie te
renowej trasy Biegu o  dużych
przewyższeniach wymagało nie
tylko świetnego wytrenowania,
ale mocnej sportowej mentalno
ści. Uczestnicy zmagali się na
dystansach 20(!) i  10 kilome
trów. Dzieci i młodzież pobiegli
na nieco krótszych dystansach
400 i 800 metrów oraz 3 kilome
trów w  zależności od wieku.
W  tym roku, oprócz upamięt
nienia polskich bohaterów,
uczestnicy pobiegli dla chorują
cej na rdzeniowy zanik mięśni
malenkiej Poli Matuszek –
www.siepomaga.pl/polamatu

szek (jeśli to czytasz – wesprzyj
zbiórkę). Świetnej atmosferze
imprezy (jak co roku) towarzy
szyła, tym razem, dobra biego
wa pogoda.
Od pierwszej edycji Biegu Re

gion Rzeszowski wspiera tę
sportową inicjatywę Stowarzy
szenia „Szczepu Niezłomnych”.
Także i w tym roku Przewodni
czący Zarządu Regionu Rze
szowskiego NSZZ „S” Roman
Jakim objął patronatem Bieg.
Zarząd Regionu reprezentował
Andrzej Filipczyk. Komisja Za
kładowa Oświaty i Wychowania
w Rzeszowie udzieliła wsparcia
Biegowi i na imprezie reprezen
towana była przez Przewodni
czącą Bogusławę Budę.

Ż.KSz

Pamięci pomordowanych
w turzańskim Małym Katyniu

W  Turzy koło Sokołowa Ma
łopolskiego odbyły się uroczy
stości upamiętniające pomordo
wanych w 1944 r. przez NKWD
żołnierzy Armii Krajowej i  par
tyzantów.
18 września nad grobami po

mordowanych w  Turzy, uro
czystą mszę św. polową odpra
wił JE Ks. Bp Ordynariusz Die
cezji Rzeszowskiej Jan Wątroba.
Zarząd Regionu reprezentował
Andrzej Filipczyk.
Na terenie lasów turzańskich,

w  pobliżu miejscowości Niena
dówka, mogą znajdować się
masowe mogiły ofiar byłego

obozu NKWD w  Trzebusce.
Śledztwo prowadzone jest przez
Oddziałową Komisję Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Rzeszowie.

Ż.KSz

W trakcie uroczystości wręczone zostały złote medale nadane przez ministra
obrony narodowej „Za zasługi dla obronności kraju”, które otrzymali m.in.

Roman Jakim i Marian Kokoszka.
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Krystynie GRZESIAKOWSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia z powodu

śmierciMęża
w imieniu koleżanek i kolegów z „Solidarności” składa

Bogusława Buda, przewodnicząca Oświaty i Wychowania w Rzeszowie

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

Red.: Monika Lubowicz, 17 850 14 42, serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl
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Przewodniczącemu Tomaszowi SKIBIE
wyrazy szczerego współczucia z powodu

śmierciMamy
składają koleżanki i  koledzy

z NSZZ „Solidarność” PZL Sędziszów S.A.

Marian Irzyk, w  ramach pro
jektu „Nasza tożsamość” reali
zowanego przez Region Rze
szowski NSZZ „Solidarność”,
spotkał się z  uczniami Szkoły
Podstawowej im. bł. ks.  Jerzego
Popiełuszki w  Woli Zgłobień
skiej.
Okazją do tego spotkania byłą

75. rocznica urodzin Błogosła
wionego oraz pierwsza rocznica
nadania imienia szkole. Zgro
madzeni z  uwagą słuchali eme
rytowanego działacza NSZZ
„Solidarność”, który był świad
kiem czasów posługi ks.  Popie
łuszki. Mówił o  służbie wojsko
wej kleryka, podkreślił, że świę

ceń kapłańskich udzielił Mu bł.
ks.  Prymas Wyszyński, a  także
o  tym jak to się stało, że został
duszpasterzem ludzi pracy.
Przywiózł ze sobą wiele publi
kacji poświęconych patronowi
szkoły i  NSZZ „Solidarność”,
z  którymi uczniowie mogli się
zapoznać. Spotkanie odbyło się
16 września 2022 r.
Projekt Nasza Tożsamość ma

na celu promowanie i  odkrywanie
historii najnowszej poprzez organi
zowanie spotkań ze świadkami hi
storii, wywodzącymi się spośród
działaczy NSZZ „Solidarność".

red.

Projekt Nasza tożsamość

Zmarł Stanisław Korczykowski

Był działaczem „S” (z  Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogo
wych), delegatem na I WZDRRz w 1981 r, na którym został wybrany do
Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego zo
stał w kwietniu 1982 r jednym z założycieli i aktywnym działaczem rze
szowskiego Komitetu Pomocy Internowanym, Skazanym i  Pozbawio
nym Pracy oraz ich Rodzinom przy klasztorze OO. Bernardynów w Rze
szowie. W  roku 1989 aktywnie zaangażował się w  Związku i  został
członkiem Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Rzeszowskiego,
przygotowując II Walne Zebranie Delegatów RRz (1990 r). Był także bar
dzo aktywnym członkiem Zarządu Regionu w kadencjach 1990 – 1992
i 1992 – 1995). Angażował się w działalności branżowej w Regionalnej
Sekcji Budownictwa Regionu Rzeszowskiego. Śp. Staszek był także wy
jątkowym społecznikiem. Kandydując z  ramienia „Solidarności” w wy
borczych Komitetach Samorządowych był wybrany radnym miasta Rze
szowa. Był odważnym i  aktywnym działaczem „Solidarności”, pogod
nym, dobrym i pomocnym kolegą. Sądzę, że wielu ludzi mogłoby wy
stawić śp. Staszkowi „Świadectwo z Paskiem”. Pozostanie w mojej Pa
mięci. Wieczne Odpoczywanie Racz Mu Dać Panie. (A.Filipczyk)

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
śp. Stanisława Korczykowskiego
wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
składa Roman Jakim, przewodniczący ZR

75. rocznica urodzin patrona
NSZZ „Solidarność”

Ksiądz Jerzy Popiełuszko uro
dził się w Okopach, koło Sucho
woli 14 września 1947 r. Od
1954 r. uczył się w szkole w Su
chowoli, w miejscowym kościele
był ministrantem. Tu zdał matu
rę, a potem wstąpił do Metropo
litalnego Seminarium Duchow
nego pw. św. Jana Chrzciciela
w Warszawie.
Po powstaniu NSZZ „Solidar

ność” ks.  Popiełuszko stał się
duchowym przywódcą związ
kowców, był krajowym duszpa
sterzem ludzi pracy, a  także
służby zdrowia. Od wprowa
dzenia stanu wojennego 13
grudnia 1981 roku był systema
tycznie nękany i  inwigilowany
przez SB i MO. Zginął zamordo
wany jesienią 1984 r. przez ofi

cerów służb specjalnych MSW.
Jako męczennik za wiarę, zo

stał ogłoszony błogosławionym
w  2010 roku. Trwa jego proces
kanonizacyjny.
Dekretem z  25 sierpnia 2014

roku błogosławionyJerzy Popie
łuszko został ustanowiony pa
tronem NSZZ Solidarność – taką
decyzję podjęła Kongregacja ds.
Kultu Bożego i  Dyscypliny Sa
kramentów z  upoważnienia pa
pieża Franciszka.
19 października 2014 r. biskup

rzeszowski Jan Wątroba podpi
sał dekret erygowania Parafii
pod wezwaniem bł. Jerzego Po
piełuszki w  Rzeszowie, do któ
rej należy Region Rzeszowski
NSZZ „Solidarność”.

red.

Rodzinie i Bliskim śp. Krystyny Piątek
wyrazy głębokiego współczucia

składają
koleżanki i koledzy z Terenowej Komisji

NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów w Rzeszowie

Z  30 września na 1 paździer
nika służbę przy grobie bł. Je
rzego Popiełuszki pełnili przed
stawiciele NSZZ „Solidarność”
Oddziału RopczyceSędziszów
Młp. w  składzie: Celina i  Jerzy
Wojnarowscy, Adam Stynczy
łów i  Andrzej Czochara, prze
wodniczący Oddziału ZR, który
podkreśla, że:  Pełnienie tej służ
by to płynący z  serca obowiązek

względem naszego Patrona, dlatego
kontynuujemy służbę zapoczątko
waną przez straż ks. Jerzego.
Służba przypadła na pierwszą

sobotę miesiąca, kiedy udostęp
niona jest kaplica z  sutanną
ks.  Jerzego, w  której został za
mordowany, dlatego związ
kowcy również w kaplicy pełnili
swoje obowiązki.

red.

„S” przy grobie Patrona
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Wybory związkowe na kadencję 20232028
Uchwała Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”

Nr 4/2121/2022 z dnia 15 września 2022 r.
ws. kalendarza wyborczego na kadencję 20232028
oraz rejestracji w RKW protokołów wyborczych

W związku z kończącą się kadencją funkcjonowania władz związ
kowych Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala
następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych
Związku zarejestrowanych w  Regionie Rzeszowskim NSZZ „Soli
darność”:

W  terminie od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023 odbywają się
wybory:
• władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku
• delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskie

go
• delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionalnej/Między

regionalnej Sekcji branżowej i  problemowej zarejestrowanej w  Re
gionie Rzeszowskim

Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku zare
jestrowanych w  Regionie Rzeszowskim, a  także delegatów na Za
kładowe/Międzyzakładowe lub Koordynacyjne Zebranie Delegatów
i WZDRRz z tych Organizacji mogą odbywać się we wcześniejszym
terminie.

UWAGA! W terminie od 1 listopada 2022 do 16 marca 2023 odby
wają się wybory elektorów na zebrania dokonujące wyboru delega
tów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego. Proto
koły z  tych zebrań wyborczych dostarczyć należy do Regionalnej
Komisji Wyborczej do dnia 17 marca 2023 r.

W terminie do dnia 28 lutego 2023 r Organizacje wybierające elek
torów winny zgłosić na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej
propozycje okręgów wyborczych utworzonych w  wyniku dobro
wolnego porozumienia między tymi Organizacjami.

W terminie od 01 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023 odbywają się
wybory:
• władz Regionalnych/Międzyregionalnych Sekcji branżowych

i problemowych zarejestrowanych w Regionie Rzeszowskim
• delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji bran

żowej

Termin rejestracji w  RKW protokołów wyborczych z  wyborów
w  sekcjach branżowych i  problemowych upływa z  dniem 4 maja
2023 r.

Decyzję weryfikującą ważność przeprowadzonych w  Regionie
Rzeszowskim wyborów związkowych podlegających nadzorowi
Regionalnej Komisji Wyborczej (par 85 ust 2 Ordynacji Wyborczej
NSZZ „Solidarność”) podejmie ona (RKW) po otrzymaniu protoko
łów wyborczych. Nieprzekazanie do RKW w terminie 14tu dni od
dnia zakończenia wyborów protokołów, o  których mowa w  par 9
Uchwały nr  1 XIX KZD wraz z  późniejszymi zmianami stanowi
podstawę do stwierdzenia nieważności przeprowadzonych wybo
rów. Fakt przekazania dokumentacji wyborczej do RKW przez
przedstawiciela lub pełnomocnika jednostki organizacyjnej Związku
zarejestrowanej w  Regionie Rzeszowskim potwierdzany jest w  se
kretariacie Regionu Rzeszowskiego na odpowiednim druku podpi
sem osoby przyjmującej protokoły wraz z datą ich złożenia. Doku
mentacja wyborcza może zostać przesłana pocztą elektroniczną
(skan każdego z  protokołów oraz ankiet osobowych w  odrębnych
plikach) na adres mailowy RRz rzesz@solidarnosc.org.pl w terminie
określonym niniejszą Uchwałą Zarządu Regionu, zaś oryginały do
kumentów należy dostarczyć do sekretariatu RRz w terminie do 30
dni od zakończenia wyborów.

Termin Walnego Zebrania Delegatów Regionu Rzeszowskiego
NSZZ „Solidarność” ustali odrębną Uchwałą Zarząd Regionu Rze
szowskiego.

Uchwała Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
Nr 5/2122/2022 z dnia 15 września 2022 r.

ws. zasad wyboru delegatów na WZD Regionu Rzeszowskiego
na kadencję 20232028

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” ustala
następujące proporcje (klucz wyborczy), według których wybierani
będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu
Rzeszowskiego na kadencję 20232028 roku:
• organizacje zarejestrowane w  RRz zrzeszające od 40 do 80

członków Związku wybierać będą 1 delegata (minimalny okręg
wyborczy musi liczyć 40 członków związku),
• organizacje zarejestrowane w  RRz liczące ponad 80 członków

Związku wybierać będą 1 delegata na każde rozpoczęte 80
członków.
Dokładne proporcje podaje tabela poniżej:

Wybory delegatów na WZDRRz w  ww. Organizacjach należy
przeprowadzić w  terminie określonym Uchwałą Nr 4/2121/2022
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „S” z dnia 15.09.2022 r. ws.
kalendarza wyborczego na kadencję 20232028 oraz rejestracji
w RKW protokołów wyborczych.

Organizacje zarejestrowane w  Regionie Rzeszowskim liczące
mniej niż 40 członków Związku wyboru delegata dokonywać będą
poprzez zebrania elektorów.
Elektorzy są wybierani według klucza 1 elektor na każde

rozpoczynające się 20tu członków Związku:
• od 10 do 20 członków – 1 elektor
• od 21 do 39 członków – 2 elektorów

Elektorski okręg wyborczy, powstały w  wyniku dobrowolnego
połączenia Organizacji zarejestrowanych w  Regionie Rzeszowskim
musi liczyć co najmniej 40 członków Związku, reprezentowanych
przez elektorów.

Zobowiązuje się Organizacje zarejestrowane w  Regionie
Rzeszowskim NSZZ „Solidarność” do:
• zgłoszenia w Regionalnej Komisji Wyborczej terminu mających

się odbyć zebrań wyborczych nie później niż 14 dni przed ich
rozpoczęciem,
• dostarczenia protokołów z  przeprowadzonych wyborów na

kadencję 20232028 do Regionalnej Komisji Wyborczej RRz nie
później niżw 14tym dniu od ich zakończenia.

40 do 80 czł. – 1 delegat
81 do 160 czł. – 2 delegatów
161 do 240 czł. – 3 delegatów
241 do 320 czł. – 4 delegatów
321 do 400 czł. – 5 delegatów
401 do 480 czł. – 6 delegatów
481 do 560 czł. – 7 delegatów
561 do 640 czł. – 8 delegatów
641 do 720 czł. – 9 delegatów
721 do 800 czł. – 10 delegatów
801 do 880 czł. – 11 delegatów
881 do 960 czł. – 12 delegatów
961 do 1040 czł. – 13 delegatów

1041 do 1120 czł. – 14 delegatów
1121 do 1200 czł. – 15 delegatów
1201 do 1280 czł. – 16 delegatów
1281 do 1360 czł. – 17 delegatów
1361 do 1440 czł. – 18 delegatów
1441 do 1520 czł. – 19 delegatów
1521 do 1600 czł. – 20 delegatów
1601 do 1680 czł. – 21 delegatów
1681 do 1760 czł. – 22 delegatów
1761 do 1840 czł. – 23 delegatów
1841 do 1920 czł. – 24 delegatów
1921 do 2000 czł. – 25 delegatów


