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Związku
Zawodowego

31 sierpnia 2020

To pracownicy naszej huty walczyli o całą Polskę

11 września
- rocznica podpisania
Porozumienia
Katowickiego

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
serdecznie zaprasza na uroczystą
Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w 40-tą rocznicę podpisania
Porozumienia Katowickiego.
Więcej str. 2

40 lat temu Huta Katowice
dała gwarancję powstania jednego
Niezależnego Związku Zawodowego
w całym kraju - Solidarność
40 lat temu narodził się Niezależny
Samorządny
Związek Zawodowy Solidarność pierwsza, niezależna od władz
w komunistycznych krajach
legalna organizacja związkowa. Do powstania Związku doprowadziła fala sierpniowych
strajków w 1980 r. Olbrzymią
rolę w zalegalizowaniu NSZZ
Solidarność w całym kraju mieli pracownicy Huty Katowice.
		
Więcej str. 3

Pielgrzymka
Ludzi Pracy
na Jasną Górę

38 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi
Pracy na Jasną Górę odbędzie się w
dniach 19-20 września 2020 r.
Więcej str. 2

Okręgowa Inspekcja Pracy podtrzymała decyzję

Pieniądze mają wrócić na konto ZFŚS!
Okręgowa Inspekcja Pracy podtrzymała decyzję PIP w zakresie obowiązku odprowadzenia przez pracodawcę
ArcelorMittal Poland S.A. składek na
konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Chodzi o nieprzelane jednostronną decyzją pracodawcy
środki w 2019 r. na emerytów, rencistów oraz osoby niepełnosprawne.
Pomimo zarzutów również innych organizacji związkowych - Solidarność
do końca obstawała przy stanowisku, że pracodawca winien te środki
zwrócić na konto funduszu, co w kolejnej instancji właśnie PIP potwierdziła.
Więcej str. 3

Solidarność
z własnym projektem
ZUZP

Wystawa IPN w Dąbrowie Górniczej

We wtorek, 18 sierpnia Zakładowa Komisja Koordynacyjna Uchwałą przyjęła wypracowany projekt nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla pracowników ArcelorMittal Poland
S.A. mający stanowić podstawę dalszych rokowań z pracodawcą. Związek liczy także na poparcie dokumentu przez inne organizacje związkowe
funkcjonujące w AMP.
Więcej str. 2

Od 30 lipca br. przez okres 2 tygodni na placu Wolności w Dąbrowie Górniczej (przed Pałacem Kultury
Zagłębia) prezentowana była wystawa autorstwa
Adriana Ramsa „Tu rodziła się Solidarność”. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli m.in.
prezes Instytutu Pamięci
Narodowej Jarosław Szarek, Sygnatariusze Porozumienia Katowickiego:
Andrzej Rozpłochowski,
Zbigniew
Kupisiewicz
- również założyciel i
Redaktor Naczelny Wolnego Związkowca. Obecni byli także przedstawiciele dąbrowskiej Solidarności.
Więcej str. 4

Pracodawca dokonał zmian w obowiązującym na 2020 r. Regulaminie
Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Najważniejsza
z nich to wyłączenie z limitu przypadającego na uprawnioną osobę dofinansowania do żłobka/przedszkola.
Zmiany mają moc obowiązującą od
1 stycznia 2020 r., a w zakresie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobku i/lub przedszkolu termin składania
wniosków został przedłużony do 31
sierpnia 2020 r.
Więcej str. 2

Tu rodziła się Solidarność!

Pracodawca zmienił
Regulamin ZFŚS

Dokument ma być podstawą dalszych rokowań

Solidarność z własnym projektem
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

C. d. ze str. 1
Solidarność jako największa organizacja związkowa funkcjonująca w
AMP w odpowiedzi na wypowiedzenie dotychczasowego ZUZP i propozycję pracodawcy
zawarcia nowego układu - wypracowała projekt dokumentu, którego podstawą są zapisy
dotychczas obowiązującego ZUZP plus rozwiązania korzystne dla pracowników, w tym
m.in. podniesienie aktualnie obowiązującej w AMP wysokości minimalnej płacy zasadniczej, zmiany stawek w tabeli zaszeregowań, kwestie wyłączeń z układu poszczególnych
grup pracowników, zmiany w zapisach dotyczących zmianowego dodatku kwotowego,
dodatku nocnego i dodatku brygadzistowskiego, wynagrodzenie za udział w drużynach
ratownictwa gazowego, zmiany w zasadach wypłaty Karty Hutnika i w zasadach wypłaty
nagrody jubileuszowej, dodatek szkoleniowy, dyżury domowe, fundusz nagród, uregulowanie funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy i wiele innych, a także ujęcie w ZUZP
rozwiązań, które dotychczas regulowały inne dokumenty jak np. porozumienie okołoukładowe (np. posiłki regeneracyjne). Zatem różnice w stosunku do propozycji przedstawionej
przez pracodawcę, opierającej się głównie o rozwiązania kodeksowe są ogromne.
Projekt został przyjęty stosowną Uchwałą i przedstawiony innym organizacjom związkowym oraz pracodawcy. Przedstawiciele Związku podkreślili, że pracodawca postąpił
szczególnie nie fair wypowiadając układ w tak trudnym czasie pandemii, który nie
tylko przyniósł destabilizację w firmie i rodzinach pracowniczych, ale także utrudnia
możliwość prowadzenia normalnych negocjacji.
Podczas posiedzenia omówiona została bieżąca sytuacja produkcyjna w poszczególnych oddziałach AMP, problemy związane z polityką kadrowo-zatrudnieniową oraz
ogólna sytuacja AMP na rynku. Podkreślono przy tym, iż analizy zapotrzebowania na
nasze produkty wykazują (poza wyrobami płaskimi) tendencję wzrostową, jednak dużym problemem jest stale rosnący import stali.

Dofinansowanie przedszkola nie jest liczone do limitu

Pracodawca zmienił Regulamin ZFŚS

11 września
- rocznica podpisania
Porozumienia
Katowickiego

C. d. ze str. 1
Tegoroczne obchody
rocznicowe podpisania Porozumienia Katowickiego - pomimo wcześniejszych planów organizacyjnych „z wielką pompą”
- ze względu na sytuację panującej pandemii będą skromne.
Dąbrowska Solidarność serdecznie zaprasza do udziału w uroczystej Mszy Św., która
odbędzie się 11 września br. o godz. 10.00
w Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy
w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 20.
W trosce o zdrowie uczestników Solidarność zrezygnowała zarówno z rozbudowanej części oficjalnej, w tym przemówień
ważnych Postaci ówczesnych wydarzeń,
dlatego też odwołane zostają uroczystości
zarówno pod Krzyżem znajdującym się za
bramą główną Huty Katowice, jak i pod
Pomnikiem Porozumienia Katowickiego.
Zapraszamy natomiast do indywidualnego złożenia kwiatów pod pomnikiem.

Pielgrzymka
Ludzi Pracy
na Jasną Górę

C. d. ze str. 1
Aneksem nr 1 z dnia 27 lipca br. do Regulaminu ZFŚS w AMP w 2020
r. pracodawca dokonał zmian w dotychczasowych zapisach - wyłączył dofinansowanie
do pobytu dzieci w żłobku i/lub przedszkolu z kwotowego limitu świadczeń przypadających na osobę uprawnioną do świadczeń oraz członków jej rodziny w postaci łącznej
maksymalnej w 2020 r. wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS. Do limitu świadczeń
wlicza się natomiast wypoczynek urlopowy i wypoczynek po pracy.
Ponadto pracodawca dokonał zmian w dziale Świadczenia turystyczno-rekreacyjne wprowadzając zapis, iż do naliczania dofinansowania w 2020 r. ustala się maksymalną kwotę w
wysokości: 162,00 zł/dzień - w przypadku wyjazdowych turnusów turystycznych, 500,00
zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) - w przypadku zajęć rekreacyjnych.
Wprowadzone zmiany dotyczą również składu Komisji Świadczeń Socjalnych, których
członkami mogą być tylko pracownicy AMP lub spółki z grupy AMP.
Pracodawca wprowadził nowy wzór Załącznika nr 1 do Regulaminu ZFŚS - Informacja
o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS AMP w 2020 r. - formularz dostępny jest na
naszej stronie www.hksolidarnosc.pl w zakładce dokumenty, a także zmiany w załącznikach: nr 2 - Łączna maksymalna w 2020 r. wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS..., nr
5 - Dopłaty z ZFŚS do świadczeń turystyczno-rekreacyjnych i nr 7 - Dopłaty z ZFŚS do
pobytu dzieci w żłobku i/lub w przedszkolu. Zmiany te jednak nie dotyczą wysokości
dopłat i progów dochodowych na osobę w rodzinie.

C. d. ze str. 1
Organizatorem tegorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy jest Region Rzeszowski wraz z Regionem Ziemia Przemyska.
Podobnie, jak w latach poprzednich, pielgrzymka rozpocznie się w sobotnie popołudnie pod pomnikiem Patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki, natomiast
główne uroczystości odbędą się w niedzielę
20 września na szczycie Jasnej Góry.
Dąbrowska Solidarność organizuje wyjazd
w niedzielę, 20 września br. Autokar podstawiony zostanie przed budynek związkowy
DAMM 4 o godz. 7.00. Osoby zainteresowane winny się zapisać w sekretariacie Związku - pok. nr 6 lub telefonicznie: 61-05.

Rozmowy na temat ZUZP rozpoczęte

Przypominamy, że ze względu na
fakt pracy zdalnej (z domu) koordynatorów kadrowych - pracownicy
ArcelorMittal Poland S.A. celem załatwienia spraw powinni kontaktować
się z kadrami poprzez infolinię:
nr tel. 32 784 48 84.
Z działem HR Services można kontaktować się również mailowo. Na adres:
POLSSC@myHR.arcelormittal.com
można przesyłać skany dokumentów i
zgłaszać sprawy wymagające realizacji
przez dział HR Services. E-maile powinny być wysyłane z sieci firmowej AM.

Powołano sekretariat i zespoły negocjacyjne

24 sierpnia br. rozpoczęły się merytoryczne spotkania w ramach rokowań
nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Podczas pierwszych spotkań Solidarność ponowiła
wniosek o wycofanie wypowiedzenia ZUZP przez pracodawcę. Powołane zostały Sekretariat oraz podzespół ds. taryfikatora.
Podczas pierwszych spotkań negocjacyjnych strony uzgodniły, iż podstawą pracy nad
nowym ZUZP będą zapisy dotychczasowego układu. To dobry początek, ponieważ projekty poszczególnych stron były diametralnie różne. Pierwsze prace skierowane zostały na uzgodnienie początkowych zapisów - tzw. słowniczka, który wbrew pozorom jest
istotnym elementem negocjowanego dokumentu.
Uczestnicy rozmów zdecydowali o powołaniu Sekretariatu, w skład którego wchodzą ze
strony pracodawcy: Cezary Koziński i Jadwiga Radowiecka, natomiast stronę społeczną reprezentują: Lech Majchrzak oraz Józef Kawula.
Powołany został również podzespół ds. taryfikatora w składzie, w którym pracują ze
strony pracodawcy: Stanisław Ból, Cezary Koziński, Jarosław Hadasz, Grzegorz Penkaty, Agnieszka Kukla i Bogusława Łapaj. Organizacje Związkowe reprezentują: Lech
Majchrzak, Andrzej Uglorz, Wiesław Zając, Tomasz Ołownia, Jacek Szpicki, Mirosław
Cerazy, Jacek Ćmak, Janusz Mitura, Paweł Bober, Krzysztof Bąk, Mirosław Kopeć,
Krzysztof Mitera i Jacek Malczewski.
Ze strony NSZZ „Solidarność” upoważnieni do rokowań
ZUZP zostali: Jerzy Goiński, Lech Majchrzak, Władystr. 2
sław Kielian, Andrzej Uglorz oraz Wiesław Zając.

Kontakt z kadrami
tylko przez infolinię
i e-mail!

Wyrazy współczucia i ubolewania
Rodzinie, Przyjaciołom i znajomym

Ś.p. Stanisława Pakulskiego

składa MK, Prezydium i Redakcja WZ
NSZZ

To pracownicy naszej huty walczyli o całą Polskę

40 lat temu Huta Katowice
dała gwarancję powstania jednego
niezależnego Związku Zawodowego
w całym kraju - Solidarność
C. d. ze str. 1
40 lat temu polscy pracownicy podjęli strajk przeciwko fali podwyżki cen żywności. 14 sierpnia rozpoczęła go Stocznia Gdańska, jednak niebawem
strajk zyskał charakter solidarnościowy
i rozlał się na cały kraj. Powstała idea
Związku, który miał służyć obronie praw
pracowniczych, stał się ośrodkiem opozycji przeciwko rządowi PRL i komunizmowi.
21 postulatów stało się narzędziem walki
również i tam, gdzie nie było opozycji.
31 sierpnia lider Związku Lech Wałęsa
ogłosił porozumienie z władzą.
Szczególną rolę podczas strajków odegrali pracownicy Huty Katowice, którzy z
uporem walczyli i osiągnęli najważniejszy
cel - możliwość tworzenia jednego niezależnego związku zawodowego na terenie
całego kraju. Porozumienie potwierdzające
realizację postulatów oraz możliwość zakładania związków w całej Polsce podpisane zostało 11 września 1980 r., a ze strony
społecznej sygnowali je: Andrzej Rozpłochowski, Jacek Jagiełka, Zbigniew Kupisiewicz, Bogdan Borkowski, Kazimierz Świtoń,
Aleksander Karpierz i Wiesław Tatko.
17 września 1980 r. przyjęty został Statut Związku, a 10 listopada 1980 r. Sąd
Najwyższy zarejestrował liczący niebawem 10 mln Członków Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”.
To ważny dzień dla wszystkich Członków
NSZZ „Solidarność”, ale nie tylko - to
ważny dzień dla wszystkich Polaków, dla
wszystkich ludzi. Dlatego też ku uczczeniu urodzin Solidarności zorganizowanych
zostało szereg wystaw, debat, spotkań i
innych inicjatyw, jak np. Premier Mateusz
Morawiecki, wybitny amerykański historyk
Timothy Snyder czy słynny reporter „Washington Post” Michael Dobbs wzięli udział
w projekcie „Opowiadamy Polskę światu –

Polska Solidarność”. Teksty z Polski pojawią
się w największych światowych gazetach.
Jedność z Solidarnością w tym szczególnym
okresie okazano m.in. w Brazylii, gdzie w
niedzielę wieczorem na jednym z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych
obiektów kulturowych i religijnych na świecie - figurze Chrystusa Zbawiciela w Rio de
Janerio odbyła się projekcja znaku Solidarności. Biało-czerwone iluminacje z okazji
40-lecia Solidarności rozświetliły również
m.in. wodospad Niagara i Manhattan.
Z okazji jubileuszu Związku wybita została również okolicznościowa moneta o
nominale 10zł.

Zawieszenie PPE
w AMDSP
i POM Suwałki

Zarządy Spółek ArcelorMittal Distribution Solutions Poland oraz HK POM
w Suwałkach podjęły decyzję o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek na Pracowniczy Program
Emerytalny w okresie od 1 sierpnia
2020 r. do 23 października 2020 r.
Zawieszenie w sumie na okres 84 dni
naliczania i odprowadzania składek podstawowych należnych od wynagrodzeń
pracowników na Pracowniczy Program
Emerytalny pracodawca uzasadnił stanem występowania na terenie Polski epidemii, który wywołał pogorszenie sytuacji finansowej spółek AM DSP i POM w
Suwałkach.
Pracodawca zapewnił, że składki dodatkowe zadeklarowane przez pracowników
na PPE będą odprowadzane na dotychczasowych zasadach.

Najważniejsze zapisy pracownicze

Kolprem i AMSG wypowiedziały ZUZP!

We wtorek, 25 sierpnia br. pracodawcy: ArcelorMittal Service Group oraz
PUK Kolprem poinformowali organizacje związkowe o wypowiedzeniu w
spółkach Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. W AMSG dodatkowo wypowiedziane zostało porozumienie dotyczące ekwiwalentu za posiłki oraz
porozumienie w zakresie funduszu premiowego. W Kolpremie Porozumienia
Okołoukładowe z 19 października 2011 r. i 27 lipca 2015 r.
Pracodawcy wypowiedzieli ZUZP-y oraz porozumienia z zachowaniem 12-sto miesięcznego
okresu wypowiedzenia, co oznacza, iż przez najbliższy rok ich zapisy nadal będą stosowane.
Wypowiedziane zostały również porozumienia zawarte pomiędzy AMSG a organizacjami związkowymi: z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu za posiłki oraz z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania funduszu
premiowego dla pracowników AMSG.
W Kolpremie natomiast wypowiedziane są także dwa Porozumienia Okołoukładowe.
Pracodawca jednocześnie poinformował, że uznaje za zasadne i możliwe dokonanie - na
zasadzie porozumienia stron - zmian w zakresie uprawnień pracowników do posiłków
regeneracyjnych. Co do Porozumienia Okołoukładowego z 27 lipca 2015 r. pracodawca
wyraził wolę ujęcia analogicznych zapisów rozdziału nr 2 w odrębnym porozumieniu.
Zarówno w AMSG jak i Kolpremie wraz z wypowiedzeniem pracodawcy wykazali chęć
zawarcia nowego ZUZP z jednoczesnym podpisaniem tzw. porozumienia okołoukładowego, którego zapisy mają zostać wynegocjowane w trakcie rokowań ZUZP, a
także w AMSG włączenie tematyki obejmującej wypowiedziane porozumienia do negocjacji ZUZP. Stronie związkowej zostały przekazane projekty nowych ZUZP, które
Solidarność podda gruntownej analizie.
nia odpisu na emerytów, rencistów i osoby
niepełnosprawne nie narzucają obowiązku
odprowadzenia tegoż odpisu.
Inspekcja potwierdziła dobrowolny charakter
C. d. ze str. 1
W otrzymanym od PIP w dniu 19 sierpnia br. przytoczonego odpisu, jednak uznała, że brak odpowiednich regulapiśmie Inspektor poinformował o rozpoczęciu w AMP czynności cji w ZUZP nie zwalnia pracodawcy z tegoż obowiązku, gdyż stosowkontrolnych, które z uwagi na stan pandemii prowadzone są w ny zapis w tym zakresie znajduje się w Regulaminie ZFŚS - zgodnie
z § 4 Fundusz tworzy się na podstawie art. 5 i art. 7 Ustawy o ZFŚS
znacznej części w sposób zdalny.
W piśmie Inspektor przekazał jednocześnie stanowisko Okrę- oraz innych porozumień w części dotyczącej ZFŚS z uwzględniegowego Inspektora Pracy w Katowicach w związku ze złożonym niem zasady, o której mowa w § 3 Regulaminu, przy czym:
odwołaniem pracodawcy od wystąpienia odnoszącego się do od- • utrzymuje się dotychczasowy sposób naliczania Odpisu Podstawowego na Fundusz oraz jego dodatkowych zwiększeń, o
prowadzania składek na konto ZFŚS.
których mowa w ustawie o ZFŚS oraz w innych porozumieniach
Przypominamy, iż 14 maja br. PIP wystosowała do AMP stanowisko
z zaleceniem przekazania na konto ZFŚS zaplanowanej na 2019 r.
w części dotyczącej ZFŚS (...).
kwoty stanowiącej wysokość zwiększenia funduszu na emerytów i Ponadto o podjęciu takiej decyzji świadczy także ustalenie w plarencistów oraz osoby niepełnosprawne. Podstawę prawną powyż- nie przychodów i wydatków z ZFŚS na 2019 r. kwot stanowiących
szego wniosku stanowiły przepisy Ustawy o zakładowym funduszu zwiększenie odpisu o 6,25% na emerytów, rencistów i osoby nieświadczeń socjalnych oraz postanowienia Regulaminu ZFŚS obo- pełnosprawne.
wiązującego w AMP. Kontrola przeprowadzona przez Inspektora Mając na uwadze powyższe zapisy - Okręgowa Inspekcja Pracy
wykazała bowiem, że pracodawca nie odprowadził zwiększonego w Katowicach podtrzymała wcześniejsze wystąpienie PIP w tym
odpisu na emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne pomimo zakresie przyznając tym samym rację dąbrowskiej Solidarności,
takiego ustalenia w Regulaminie ZFŚS zawartego w porozumieniu która od samego początku - pomimo krytyki dochodzącej rówz zakładowymi organizacjami związkowymi.
nież z innych organizacji związkowych stanowczo prezentowała
Od powyższego zalecenia pracodawca się odwołał podając w uza- stanowisko, że pracodawca jednostronnie
sadnieniu, iż brak stosownych zapisów w Zakładowym Układzie pomniejszył środki z ZFŚS niezgodnie z
str. 3
Zbiorowym Pracy oraz fakt fakultatywnego charakteru zwiększe- prawem.

Okręgowa Inspekcja Pracy podtrzymała decyzję

Pieniądze mają wrócić na konto ZFŚS!

Wystawa IPN w Dąbrowie Górniczej
Solidarność
przekazała szpitalowi Tu rodziła się Solidarność
C. d. ze str. 1
Ekspozycja składa się
fumigatory
z części ogólnopolskiej, regionalnej i

Dąbrowska Solidarność przekazała
Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii - Szpital Specjalistyczny im. Sz.
Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
zakupione fumigatory - sprzęt do
dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń
medycznych. Podpisanie dokumentów odbyło się 20 sierpnia br.

Przypominamy, że o pomoc w zakupie
sprzętu do Solidarności zwrócił się szpital.
Decyzję o zakupie dwóch fumigatorów
- urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń i
sprzętu medycznego metodą zamgławiania podjęła Międzyzakładowa Komisja.
Za pomocą fumigatora wytwarzana jest
sucha mgła o właściwościach wirusobójczych i bakteriobójczych umożliwiająca
dezynfekcję pomieszczeń, łóżek, karetek
szpitalnych, respiratorów, a nawet drobnego sprzętu i środków ochrony osobistej
typu przyłbice, gogle. Urządzenia mają
stanowić pomoc zarówno dla personelu,
jak i dla pacjentów.
Ze względu na trudną sytuację, niezbędne
procedury, a także braki sprzętu, finalizacja
zakupu fumigatorów nastąpiła dopiero w
sierpniu.
Solidarność na wsparcie dla szpitala przeznaczyła kwotę ponad 30 tys. zł.

lokalnej. Część regionalna poświęcona
jest wydarzeniom, które toczyły się na
terenach dzisiejszego województwa śląskiego latem 1980 r. Wystawy lokalne
opisują wydarzenia z czterech miejscowości: Tarnowskich Gór, Bielska Białej,
Dąbrowy Górniczej i Jastrzębia-Zdroju.
Podczas otwarcia wystawy Andrzej Rozpłochowski ubolewał nad nadaniem zawartej w 80 r. ugodzie nazwy Porozumienie Katowickie, gdyż dzisiaj z tego
powodu wydarzenie to nie jest kojarzone
z Dąbrową Górniczą. Zaapelował również o postawienie w centrum Dąbrowy Górniczej pomnika upamiętniającego wydarzenia
sprzed 40 lat: Dąbrowa Górnicza zasługuje na to, aby cząstka wielkiej historii Solidarności nobilitowała także to piękne
miasto; miasto o pięknych tradycjach ruchu robotniczego jeszcze z XIX wieku. Tu, w Dąbrowie
Górniczej, naprawdę i dosłownie
rodziła się najważniejsza część
idei Solidarności.
Prezes IPN natomiast podkreślił
odwagę pracowników z bastionu
komunistycznej Huty Katowice,
którzy sprzeciwili się ówczesnej
władzy - To determinacja tutaj sprawiła, że strajków latem
1980 nie udało się władzy komunistycznej spacyfikować, mimo
że były takie plany - tak dużo było protestujących, tak duża była skala protestów (...). To
czwarte porozumienie, ta hutnicza twarda pieczęć nad tymi porozumieniami, przez wiele lat
było zapomniane. A przecież to tu rodziła się Solidarność. Bo przecież to dzięki hutnikom z
dąbrowskiego zakładu możliwe było zakładanie związków zawodowych w każdym zakładzie
w Polsce i to właśnie z Huty Katowice wpłynął do Sądu pierwszy - jeszcze przed ogólnopolskim - wniosek o rejestrację Związku Solidarność.

Wsparcie w razie choroby lub wypadku dziecka

Ubezpieczenie grupowe - świadczenia
„dziecięce” dla Członków Związków

Większość placówek oświatowych – przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe - obecnie nie zapewnia dzieciom ubezpieczenia, przerzucając na rodziców obowiązek
znalezienia i zagwarantowania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. W związku z tym PZU ŻYCIE SA przygotowało ofertę zawierającą świadczenia wypłacane
w razie nieszczęśliwego wypadku bądź choroby dziecka. Ubezpieczeniem można
objąć także dziecko, które nie uczęszcza jeszcze do przedszkola czy szkoły.
PZU Życie proponuje trzy świadczenia, dzięki którym można otrzymać wsparcie w
razie ciężkiej choroby, uszczerbku na zdrowiu oraz leczenia szpitalnego dzieci. Wysokość składki za ubezpieczenie nie zależy od liczby dzieci. Płacąc składkę 15,50 zł
Członek Związku ubezpiecza wszystkie swoje dzieci.
PZU Życie zapewnia, że wypłaci świadczenie, jeśli dziecko zachoruje na jedną z 26
ciężkich chorób objętych zakresem ubezpieczenia (m.in. na nowotwór złośliwy czy sepsę). Kwota świadczenia jest taka sama, bez względu na chorobę; wypłaci świadczenie,
jeśli dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu, np. po złamaniu, zwichnięciu czy oparzeniu.
Wysokość świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia i rodzaju uszczerbku. W razie
uszczerbku na zdrowiu dziecko może skorzystać z konsultacji lekarskich i rehabilitacji, o
ile przysługuje ubezpieczonemu świadczenie pieniężne w wysokości powyżej 4% sumy
ubezpieczenia z powodu jednego nieszczęśliwego wypadku.
PZU może wypłacić świadczenie, jeśli dziecko trafi do szpitala na dłużej niż 3 dni - 70 zł
albo 35 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Wysokość świadczenia zależy od przyczyny
hospitalizacji i długości pobytu w szpitalu. Ochroną objęte mogą być dzieci, które w dniu
przyjęcia do szpitala ukończyły 3 miesiące i nie ukończyły 18 lat, a jeśli się uczą – 25 lat.
Karencja została zniesiona dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3
pierwszych miesięcy funkcjonowania polisy.
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest podpisanie deklaracji ubezpieczeniowej. Wypełnioną deklarację należy przekazać do agencji obsługującej ubezpieczenie
grupowe. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy agencji CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. (na terenie AMP - budynek Unitechu, czynne poniedziałek-piątek w
godz. 7:00-15:00 tel. (32) 794 59 96. Szczegółowych informacji udziela także przedstawiciel PZU: Magdalena Jasiówstr. 4
ka, tel. 693 100 926, email: mjasiowk@pzu.pl

Zmiany
na stanowiskach
w AMP

Jak poinformował pracodawca - Gabriel
Gilis, dyrektor zakładu Wielkie Piece
w Dąbrowie Górniczej, po dwunastu latach pracy podjął decyzję o zakończeniu
kariery w ArcelorMittal Poland.
Sebastian Lis z dniem 14 września
2020 roku obejmie stanowisko dyrektora
Zakładu Wielkie Piece w Dąbrowie Górniczej. Jego przełożonym będzie Herve
Mouille, dyrektor zarządzający Oddziału
Surowcowego. W okresie od 1 sierpnia
do 14 września, Sebastian Lis zapewnia
prawidłowe przekazanie i przejęcie obowiązków w Zakładzie Stalownia oraz w
Zakładzie Wielkie Piece.
Rafał Kostka z dniem 1 sierpnia 2020
roku objął stanowisko dyrektora Zakładu
Stalownia w Dąbrowie Górniczej. Jego
przełożonym jest Herve Mouille, dyrektor
zarządzający Oddziału Surowcowego.
Bartłomiej Gęsiarz z dniem 1 sierpnia
2020 roku objął stanowisko kierownika
liniowego w Zakładzie Stalownia w Dąbrowie Górniczej. Jego przełożonym jest
Rafał Kostka, dyrektor Zakładu Stalownia w Dąbrowie Górniczej.
Daan Deconinck z dniem 1 sierpnia objął stanowisko kierownika wsparcia ds.
stalowni w biurze dyrektora zarządzającego Oddziału Surowcowego. Jego przełożonym jest Herve Mouille, dyrektor zarządzający Oddziału Surowcowego.

Rocznica narodzin Solidarności ma być tym co łączy, a nie dzieli

Regionalne obchody 40 urodzin „Solidarności”

Regionalne obchody 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” będą miały znacznie skromniejszy wymiar, niż pierwotnie planowano. Z uwagi na
epidemię COVID-19 większość rocznicowych imprez i uroczystości musiała
zostać odwołana.
Urodziny „Solidarności” na Śląsku i w Za- ty katowickiego abp. Wiktora Skworca z
głębiu miały być niezwykle huczne. W udziałem m.in. sygnatariuszy Porozumiegłównym punkcie obchodów – wielkim nia Jastrzębskiego i Porozumienia Katokoncercie na Stadionie Śląskim w Chorzo- wickiego.
wie z udziałem gwiazd z Polski i zagranicy Następnie uczestnicy obchodów przejadą
miało uczestniczyć 50 tys. osób. – Te plany do Zabrza, gdzie o godz. 12.30 w Hali Wipokrzyżowała epidemia. Musieliśmy podjąć dowiskowo-Sportowej „Pogoń” rozpocznie
decyzję o odwołaniu koncertu
oraz wielu innych wydarzeń,
które miały być częścią rocznicowych obchodów – mówi Dariusz
Gierek wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Centralne uroczystości w regionie odbędą się 3 września
w rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. O godz.
8.00 delegacje prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”,
Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego „S” i „Solidarności” z kopalni Zofiówka złożą
kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Ja- się uroczysta Nadzwyczajna Sesja Walnestrzębskiego mieszczącym się na placu im. go Zebrania Delegatów Regionu ŚląskoTadeusza Jedynaka w Jastrzębiu-Zdroju.
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Na
O godzinie 10.00 w Archikatedrze Chry- jubileuszowe obrady zostali zaproszeni
stusa Króla w Katowicach odprawiona zo- wszyscy członkowie Zarządu Regionu postanie uroczysta, koncelebrowana msza
święta pod przewodnictwem metropoli-

Wyższe świadczenia
dla działaczy opozycji
antykomunistycznej

11 sierpnia rząd przyjął projekt ustawy zakładającej podwyższenie rent
i emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej do kwoty 2.400 zł
brutto. – Projekt przyjęty przez Radę
Ministrów to przejaw solidarności i
sprawiedliwości społecznej. Zależy
nam, by przepisy weszły w życie jak
najszybciej, najlepiej tuż po rocznicy
wydarzeń sierpniowych 1980 r. – powiedziała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Eugeniusz Karasiński, przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie
Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
podkreśla, że podwyższenie emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej i osób
represjonowanych to od lat jeden z najważniejszych postulatów tego środowiska. –
Działacze opozycji antykomunistycznej byli
poddawani różnym szykanom, zwalniano ich
z pracy, wcielano do wojska, a jeśli mieli pracę, to byli zatrudniani na najniższych stawkach i nie mogli awansować. To wszystko
wpływało na ich sytuację materialną oraz na
wysokość przyszłych emerytur – stwierdził.
Jak poinformował resort pracy, działacze
opozycji antykomunistycznej, którzy otrzymują renty i emerytury niższe niż 2.400
zł brutto, dostaną dodatek wyrównawczy.
Zostanie on przyznany na wniosek osoby
uprawnionej i będzie wypłacany razem ze
świadczeniem. Rządowy projekt zakłada
także m.in. ulgi w środkach transportu publicznego – 50 proc. w komunikacji miejskiej i 51 proc. w komunikacji krajowej.
Źródło: www.solidarnosc.org.pl

cząwszy od 1980 roku. – Nie ma znaczenia, czy któraś z tych osób jest dziś nadal
blisko naszego Związku, czy też wybrała
inną drogę. W tym dniu chcemy być razem, tak jak razem byliśmy 40 lat temu
– mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Na uroczystą sesję WZD zostali również
zaproszeni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Zaproszenia
otrzymali m.in. prezydent Andrzej Duda,
premier Mateusz Morawiecki
oraz szefowie wszystkich klubów zasiadających w Sejmie.
– Rocznica narodzin „Solidarności” powinna być tym co łączy, a nie dzieli. U nas w śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”
zawsze wyznawaliśmy tę zasadę. Na co dzień możemy się
różnić, różnie rozkładają się
nasze sympatie polityczne, ale
nikogo nie dyskryminujemy za
to, że głosuje na partię X czy Y
– podkreśla Dominik Kolorz.
Podczas uroczystej sesji Walnego Zebrania Delegatów,
obok wystąpień zaproszonych gości odbędzie się również premierowa projekcja
filmu pt. 40 lat śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Źródło: www.solidarnosckatowice.pl

Związek solidaryzuje się z Białorusią

Stanowisko Komisji Krajowej
na 40-lecie powstania Solidarności

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w
40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim,
którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek
w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. „Solidarność” rodziła się w całej Polsce
i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało
znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.
Swoje dążenia – w tym to najważniejsze o prawie do niezależnego od władzy i pracodawców związku zawodowego – strajkujący pracownicy sformułowali w postaci postulatów, które jako swoje dziedzictwo i zobowiązanie, NSZZ „Solidarność” nadal realizuje. Jednym z materialnych świadectw tego dziedzictwa są tablice z 21. postulatami
gdańskimi, które po latach tułaczki powinny wreszcie wrócić tam gdzie ich miejsce
– do historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
Przywołując rocznicę robotniczego zrywu, który w konsekwencji przyniósł Polsce niepodległość przypominamy, że była i jest jedna „Solidarność”. Nasz Związek powstał
40. lat temu i nieprzerwanie funkcjonuje realizując to, o co wtedy walczyli polscy pracownicy. Jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa, z którego
dzisiaj szczególnie ważne jest przesłanie dialogu i porozumiewania się, jako drogi do
rozwiązywania trudnych społecznych problemów i napięć.
W 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” wyrażamy solidarność ze społeczeństwem Białorusi, walczącym dzisiaj o swoją podmiotowość. Życzymy wytrwałości i
Źródło: www.solidarnosc.org.pl
deklarujemy wsparcie.

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
Interwencje, płace, zatrudnienie
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
Sprawy finansowe 		
Porady prawne

-

Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
Lech Majchrzak tel. 776 92 37
Mirosław Nowak tel. 776 75 97
Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek

Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel. 61 05
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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Akcja
p r o m o c y j n a D O M S,
n a 4 0 l a t Solidarnosci

Z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność”
Spółka DOMS zorganizowała akcję
promocyjną dla Członków Związku.

Członkom Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza bony dystrybuowane są przez
Przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Biur/Spółek.
Więcej w Regulaminie dostępnym na naszej stronie internetowej:
www.hksolidarnosc.pl

Każdy Członek NSZZ „Solidarność” otrzyma bon upoważniający do rabatu 200 zł na usługi
noclegu, wyżywienia oraz zabiegi
w Centrum Odnowy Biologicznej
do realizacji w ośrodkach należących do DOMS Sp. z o.o.:
• Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy HYRNY w Zakopanem,
ul. Piłsudskiego 20, www.hyrny.pl
• Willa Sienkiewiczówka w Zakopanem, ul. Zamoyskiego 21, www.
willasienkiewiczowka.pl
• Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy ZIEMOWIT w Jarnołtówku 204, www.osrodekziemowit.pl
• Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy Savoy w Spale, domy
Savoy i Żbik, ul. Mościckiego 19,
www.savoy.com.pl
Bony można wykorzystać w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31
lipca 2021 r.
Osoby posiadające elektroniczną
legitymację związkową po okazaniu jej w recepcji w dniu przyjazdu
otrzymują dodatkowo 10 % rabatu.
Rabat przyznawany jest na usługi
DOMS dla właściciela elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność”.
Rabatu nie otrzymują osoby towarzyszące, chyba że posiadają własną elektroniczną legitymację NSZZ
„Solidarność”. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja (min. 3 dni).

2 - 10
października 2020 r.
Więcej informacji w zakładzie pracy: ..............................................................................................................................................................

Komisja NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów przy współpracy z BP Partner Sp. z
o. o. zaprasza na wycieczkę:

n a d M o r z e B a l- t y c k i e
d o D a r l- ó w k a

Zakwaterowanie: Gniewko Standard Zofia Kowalewska.
Obiekt położony w odległości 100 m od szerokiej, piaszczystej plaży. Pokoje 2, 3,
4 osobowe z TV i łazienkami, na wyposażeniu pokoi: tapczany jednoosobowe, fotele, ława, szklanki, talerzyki, koc plażowy,
ręczniki, wi-fi. Czajnik bezprzewodowy na korytarzu. Na terenie obiektu: jadalnia (oddzielny budynek), sala TV, boiska do koszykówki, siatkówki, plac zabaw, baza rehabilitacyjna połączona z krytym basenem krytym z podgrzewaną wodą i jacuzzi, miejsce
na ognisko, grill.
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja - serwowane do stolika (6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji).
W ramach wycieczki: przejazd autokarem, zakwaterowanie - 6 noclegów, wyżywienie, wieczorne biesiadowanie przy grillu z
zespołem muzycznym lub wystawna kolacja z muzyką na żywo - w zależności od warunków pogodowych, w dni robocze - dwa
zabiegi rehabilitacyjne dziennie (wg zaleceń lekarza), wejścia na basen kryty - 1h/dzień pod opieką ratownika, inhalacje, gimnastyka poranna, gimnastyka w wodzie, animacje dla dzieci, opieka pielęgniarska, lekarz na wezwanie, ubezpieczenie, podatek.
Program wycieczki: 1 dzień - wyjazd; 2 dzień - przyjazd w godzinach porannych, zakwaterowanie, obiad, kolacja nocleg; 3 - 7
dzień - pobyt wypoczynkowy, czas na relaks, wypoczynek i plażowanie; 8 dzień - śniadanie, wykwaterowanie do godz. 12.00.
Wyjazd z Darłówka ok. 20.00; 9 dzień - powrót na miejsce zbiórki w godz. porannych.
Koszt wycieczki: osoba dorosła - 1.120 zł., dziecko do lat 10 - 750 zł., dziecko do lat 3 - 270 zł. Opłata klimatyczna płatna na
miejscu - w obiekcie (ok. 2,15 zł - cena z 2019 r.).
Informacji udziela: Zbigniew Letniowski tel. 517 352 919.
Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
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