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11 września br. dąbrowska Solidarność świętowała 40 rocznicę podpisania 
Porozumienia Katowickiego. Porozumienia podpisanego w Hucie Katowice, 
dzięki któremu możliwe było w 1980 r. utworzenie w całym kraju jednego, 

ale jak silnego związ-
ku Zawodowego NSZZ 
„Solidarność”. 
Pomimo, że czas w 
którym aktualnie funk-
cjonujemy jest trud-
ny, Solidarność uczciła 
40 rocznicę powstania 
Związku, do którego 
przyczyniło się podpisa-
ne w hucie Porozumienie 
Katowickie. 
            Więcej str. 3

Światowy wzór rozwiązywania konfliktów
Solidarność wyrosła na pragnieniu i
żądaniu wolności oraz godności człowieka

Zmiana godzin 
obsługi ZFŚS

Od 1 września br. zmianie uległy 
godziny obsługi Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych w dą-
browskim oddziale ArcelorMittal Po-
land S.A. prowadzonej przez Sanpro 
Synergy Sp. z o. o.  
Jak poinformował pracodawca - od 1 
września br. obsługa ZFŚS w dąbrowskim 
oddziale AMP  prowadzona jest w dni ro-
bocze - od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.00 - 16.00.      Więcej str. 2

Stabilność zatrudnienia bez wzrostu wynagrodzeń
Pracodawca nie chce rozmawiać 
o podwyżkach płac
Pracodawca nie widzi możliwości zawarcia porozumienia płacowego na 
rok 2020 zawierającego uzgodnienia Stron o dokonaniu zmian płac zasad-
niczych dla pracowników spółki - poinformował szef dialogu społecznego 
ArcelorMittal Poland S.A. w odpowiedzi na wystąpienie Solidarności o wzno-
wienie zawieszonych negocjacji. 
W związku z wygaśnięciem okresu zawieszenia negocjacji płacowych Solidarność 
wystąpiła do pracodawcy o rozpoczęcie rozmów mających na celu dokonanie uzgod-
nienia w zakresie podwyżek płac dla pracowników AMP w roku 2020. Niestety, w od-
powiedzi przedstawiciel AMP przekazał, iż pracodawca nie widzi możliwości zawarcia 
przedmiotowego porozumienia. 
Szef dialogu społecznego AMP w uzasadnieniu przekazał, iż w dalszym ciągu występu-
je bardzo trudna sytuacja zarówno na europejskim, jak i polskim rynku stali, co bez-
pośednio przekłada się na ograniczenia linii produkcyjnych w AMP oraz postój części 
surowcowej w Krakowie.                                                             Więcej str. 2

40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”
Zbuntowany Region Śląsko Dąbrowski
świętował okrągłe urodziny
Uroczystą Mszą Świętą pod 
przewodnictwem abp Wiktora 
Skworca w dniu 3 września br. 
rozpoczęły się obchody 40-tej 
rocznicy powstania NSZZ „Soli-
darność” w Regionie Śląsko-Dą-
browskim. Podniosły charakter 
miało także zorganizowane Wal-
ne Zebranie Delegatów, w któ-
rym uczestniczyli m.in. Premier 
Mateusz Morawiecki, Przewod-
niczący Komisji Krajowej Piotr 
Duda, sygnatariusze porozumień 
z Dąbrowy Górniczej i Jastrzębia. Punktem kulminacyjnym była premiera filmu 
„Zbuntowany Region” oraz - jak na urodziny przystało - tort.       Więcej str. 4

Pielgrzymka 
Ludzi Pracy 

na Jasną Górę
38 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi 
Pracy na Jasną Górę odbędzie się w 
dniach 19-20 września 2020 r. Tego-
roczne hasło pielgrzymki - Z Matką 
Odkupiciela – Mocni Nadzieją.
                                    Więcej str. 2

Reakcja 
na wypowiedzenie 
ZUZP w Kolpremie  

Solidarność zareagowała na wy-
powiedzenie Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy oraz porozumień 
okołoukładowych w Przedsiębior-
stwie Usług Kolejowych Kolprem. 
Związek zadeklarował przystąpienie 
do rokowań nowych dokumentów. 
Zgodnie z porozumieniem w PUK Kol-
prem rolę wiodącą pełni krakowska 
Solidarność i ta zareagowała na wypo-
wiedzenie przez pracodawcę ZUZP oraz 
porozumień okołoukładowych (o wypo-
wiedzeniu pisaliśmy w WZ nr 13/2020 z 
dnia 31 sierpnia br).      Więcej str. 2

Negocjacje ZUZP 
w AMP 

Trwają rokowania dotyczące zapi-
sów nowego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla pracowników 
AMP. Odrębnym trybem pracuje po-
wołany zespół ds. taryfikatora. 
                                 Więcej str. 3
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Zmiana godzin 
obsługi ZFŚS

C. d. ze str. 1     Wszelkie sprawy związa-
ne z obsługą ZFŚS nadal można załatwiać 
z wykorzystaniem poczty elektronicznej: 

socjalny.partner@impel.pl, 
telefonu:

obsługa socjalna: 32 792 75 69; 
32 735 50 12; 664 983 553; 

510 015 476; 
obsługa turystyczna: 32 792 86 05; 

32 792 86 06.
lub tradycyjnej poczty - adres:

Sanpro Synergy Sp. z o.o. 
aleja Józefa Piłsudskiego 90, 

41-308 Dąbrowa Górnicza 
(budynek Unitech 1, 

obok zajezdni tramwajowej)  
W biurze dostępna jest również  skrzyn-
ka, w której można zostawiać wnioski 
dot. ZFŚS bez kontaktu z pracownikami 
obsługi. Wszystkie wnioski udostępnione 
są na stronie internetowej Sanpro Syner-
gy: www.zfss.bppartner.

C. d. ze str. 1    Organizatorem tego-
rocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy jest Re-
gion Rzeszowski wraz z Regionem Ziemia 
Przemyska. Podobnie jak w latach po-
przednich, pielgrzymka rozpocznie się w 
sobotnie popołudnie pod pomnikiem Pa-
trona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, gdzie o godz. 17.00 zostaną 
złożone kwiaty, o godz. 9.00 odprawiona 
zostanie Msza Św. w Bazylice. O godz. 
21.00 odbędzie się Apel Jasnogórski w 
Kaplicy Cudownego Obrazu, a o 21.45 
Droga Krzyżowa na wałach. 
Główne uroczystości odbędą się w nie-
dzielę 20 września na szczycie Jasnej 
Góry, gdzie zaplanowano:

9.45 - • Abp Ignacy Tokarczuk - orę-
downik Solidarności - wykład dr M. 
Krzysztofińskiego -IPN o. Rzeszów - 
Aula JP II;
10.30 Bazylika:• 
- przywitanie gości przez Przeora Ja-

snej Góry;
- wystąpienie Przewodniczącego Komi-

sji Krajowej NSZZ Solidarność - Pio-
tra Dudy;

- wystąpienie Prezydenta RP - Andrze-
ja Dudy;

- 11.00 - uroczysta Msza Św. w Ba-
zylice.

Dąbrowska Solidarność organizuje wy-
jazd na pielgrzymkę w niedzielę, 20 
września br. Autokar podstawiony zosta-
nie przed budynek związkowy DAMM 4 o 
godz. 7.00. Osoby zainteresowane winny 
się zapisać w sekretariacie Związku - pok. 
nr 6 lub telefonicznie: 61-05. 

Stabilność zatrudnienia bez wzrostu wynagrodzeń
Pracodawca nie chce rozmawiać 
o podwyżkach płac
C. d. ze str. 1       Ponadto przedstawiciel AMP zwrócił uwagę na znaczący spadek obrotów 
odnotowany w spółce oraz dużą liczbę pracowników przebywających na postoju ekonomicz-
nym, dla których firma musi zabezpieczyć środki na wypłatę wynagrodzeń - co stanowi w 
obecnej sytuacji znaczne obciążenie finansowe. Szef dialogu wykazał również, że praco-
dawca w bieżącym roku już przeznaczył znaczne środki na podwyżki wynagrodzeń obejmu-
jące waloryzację dodatku zmianowego, wzrost procentowy wymiaru Karty Hutnika i wzrost 
nagród jubileuszowych. Ponadto -  zgodnie z zawartym ze stroną społeczną porozumieniem 
z ub. r. pracodawca zobowiązany był w 2020 r. podnieść wysokość odprowadzanej składki 
na Pracowniczy Program Emerytalny, co też uczynił, a co dodatkowo obciążyło budżet. 
Zdaniem przedstawiciela AMP jednym z głównych celów firmy jest dalsze utrzymanie 
stabilności zatrudnienia w spółce oraz zagwarantowanie najlepszych warunków zdro-
wotnych i bezpieczeństwa dla pracowników na terenie zakładów. 
Solidarność podkreśla jednak, że z utrzymaniem stabilności zatrudnienia ściśle zwią-
zane są kwestie płacowe, tym bardziej, gdy już od dłuższego czasu lawinowo topnieje 
wielkość zatrudnienia, a osoby odchodzące z AMP niejednokrotnie - wskutek błędnie 
prowadzonej polityki zatrudnieniowo-kadrowej - zabierają ze sobą unikatową wiedzę i 
doświadczenie. Bezsprzecznym jest, że - po wygaśnięciu porozumienia zawieszającego 
negocjacje płacowe - pracodawca jest zobowiązany do przystąpienia do rozmów.  Taki 
obowiązek narzuca na niego nadal obowiązujący Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 
Tymczasem zbliża się okres rozpoczęcia rokowań podwyżek płac na 2021 r. ... 

Solidarność zadeklarowała przystąpienie do rokowań
Reakcja na wypowiedzenie ZUZP 
w Kolpremie 

zdrowie@arcelormittal.com

C. d. ze str. 1     Solidarność w odpowiedzi na działanie pracodawcy przekazała, iż 
z ubolewaniem i irytacją przyjmuje do wiadomości podjęte przez niego decyzje. Nie 
może bezkrytycznie obok nich przejść tym bardziej, że dzieje się to w niezwykle 
trudnej sytuacji dla pracowników spowodowanej panującą pandemią, ogromnymi 
ograniczeniami w zatrudnieniu w związku z wyłączeniem pracy części surowcowej 
w Krakowie i niższą produkcją w AMP.  
Solidarność jednocześnie zadeklarowała, że przystąpi do negocjacji nowego ZUZP, jed-
nak nie zgodzi się na sytuacje, które w zapisie nowego ZUZP i porozumień okołoukła-
dowych spowodowałyby jakiekolwiek obniżenie wynagrodzeń pracowniczych, zwłasz-
cza pracowników starszych stażem. 

Pielgrzymka 
Ludzi Pracy 

na Jasną Górę

Konieczność złożenia deklaracji 
Szczepienia przeciwko grypie w AMP
W związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej liczby szczepionek 
w ośrodkach medycyny pracy, pracodawca prosi zainteresowanych o wypeł-
nienie deklaracji chęci przystąpienia do programu szczepień przeciw grypie w 
sezonie 2020/2021 (deklaracja dostępna na naszej stronie www.). Planowa-
ny termin szczepień - od 1 października br. (może ulec zmianie w przypadku 
opóźnień w dostawie) do zamknięcia listy chętnych.
Deklarację chęci szczepienia należy zwrócić do 25 września w formie skanu/zdjęcia na 
adres e-mail lub w Biurze BHP/u kierownika wsparcia BHP: Dąbrowa Górnicza - Beata 
Łęgowiak-Szota, Al. Piłsudskiego 92, 38-403 Dąbrowa Górnicza, budynek inżynieringu 
pok. 214, tel. 660 682 430, e-mail: zdrowie@arcelormittal.com. Więcej informacji pod 
nr tel. 660 682 430. Ze szczepionek mogą skorzystać pracownicy AMP oraz członkowie 
ich rodzin, pracownicy Sanpro Synergy i ABC świadczący pracę na rzecz AMP. 
Koszt szczepienia pokrywa w całości AMP lub FOZ w przypadku pracowników „interim”. 
Koszty podatku i ubezpieczeń społecznych ponosi pracownik i zostaną one potrącone przez 
listę płac lub w przypadku pracowników interim dostarczona zostanie informacja PIT 8-C. 
Średni koszt wynosi około 18,42 zł/osobę. Ostateczna wysokość potrąceń uzależniona jest 
od indywidualnych warunków rozliczeniowych wynikających z ustawy podatkowej. 

Świadczenia uzależnione od wysokości dochodu
Postojowe a dochód - zweryfikuj w ZFŚS
Pracownicy, którzy przebywali na postoju ekonomicznym powinni zweryfiko-
wać wysokość osiąganego dochodu, jaką podali w oświadczeniach na potrze-
by Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 r. 
Jak wiemy - wysokość świadczeń w ZFŚS uzależniona jest od osiąganego przez pracownika 
(i współmałżonka) dochodu w rozbiciu na członka rodziny. W tabelach ZFŚS są zamieszczone 
progi dochodowe określające konkretną wysokość danego świadczenia. Z początkiem roku 
większość pracowników złożyła wymagane oświadczenia na 2020 r.  w zakresie osiąganego 
dochodu na członka rodziny, jednak aktualnie - szczególnie w przypadku pracowników, którzy 
przebywali na przestoju ekonomicznym - zdeklarowana wielkość mogła ulec zmianie. W takim 

przypadku możliwe jest, że dany pracownik  znajdzie się w innym 
progu dochodowym i może uzyskać wyższe świadczenie. 

Pytania 
w zakresie COVID-19
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Katowice. Główne uroczystości 40 rocz-
nicy podpisania Porozumień Sierpnio-
wych odbyły się w Gdańsku na 
Placu Solidarności przy Stoczni 
Gdańskiej która stała się iko-
ną ze swoimi 21 postulatami. 
Podobne uroczystości odbyły 
się w Szczecinie, Jastrzębiu na 
Górnym Śląsku. Ostatnim miej-
scem podpisania Porozumień 
była Dąbrowa Górnicza i Huta 
Katowice i jej załoga - ludzie 
pracy, ciężkiej pracy.
Duszpasterz podziękował obec-
nemu Przewodniczącemu Komi-
sji Krajowej NSZZ „S” Piotrowi 
Dudzie - chyba po raz pierwszy 

w Gdańsku w 
czasie uroczy-
stości wybrzmia-
ło tak mocno o 
znaczeniu tego 
po ro zum ien i a 
dla NSZZ Soli-
darność, jego 
istnienia i struk-
tur, porozumie-
nia podpisane-
go 11 września 
tutaj na Hucie 
Katowice, które 
włączyło się w 

tak bardzo istotny sposób w 21 postula-
tów  gdańskich.
Kapłan szczególnie podkreślił, że - Soli-
darność została zauważona w świecie jako 
przykład w rozwiązywaniu trudnych spraw, 
wzór dla rozwiązywania konfliktów społecz-

nych bo była budo-
wana na wartościach 
chrześcijańskich i 
na nauce Społecznej 
Kościoła katolickiego 
„Zło dobrem Zwycię-
żaj”. Zaznaczył, że 
Solidarność wyrosła 
na wielkim pragnieniu 
i żądaniu wolności, 
przestrzegania god-
ności człowieka, jego 
praw - przestrzegania 
tego, co tak głęboko 

C. d. ze str 1      Ze względu jednak 
na pandemię oraz obostrzenia wdrożo-
ne także na terenie ArcelorMittal Poland 
obchody - choć planowane z wielką pom-
pą - były skromniejsze, ale wyjątkowo 
podkreślające rangę Porozumienia Ka-
towickiego. W ramach obchodów przed-
stawiciele Solidarności złożyli kwiaty pod 
symbolicznym Krzyżem znajdującym się 
za bramą główną dawnej Huty Katowi-
ce, wzięli udział w uroczystej Mszy Św., 
której przewodniczył były już Proboszcz 
Sankturium pw. Św. Antoniego z Padwy, 
złożyli kwiaty przed Ołtarzem Ojczyzny, 
pod Tablicami Katyńskimi oraz przed Po-
mnikiem Porozumienia Katowickiego. 
Podczas Mszy Św. homilię wygłosił ks. 
kan. Andrzej 
Stasiak - Dusz-
pasterz Ludzi 
Pracy, który 
szczególnie pod-
kreślił, że - Na 
pewno inaczej 
by wyglądała 
dzisiejsza uro-
czystość gdyby 
nie epidemia, 
ale pomimo tych 
różnych utrud-
nień zbieramy 
się w tej świą-
tyni na wzgórzu gołonoskim, aby złożyć 
Dobremu Bogu dziękczynienie za Jego 
opatrzność nad nami i dar Solidarności. 
Pochylić się nad tym wydarzeniem które 
miało miejsce 40 lat temu tutaj na zie-
mi Zagłębiowskiej w Hucie zwanej Hutą 

Światowy wzór rozwiązywania konfliktów
Solidarność wyrosła na pragnieniu i
żądaniu wolności oraz godności człowieka

Zapoznanie z metodologią wartościowania stanowisk
Negocjacje ZUZP w ArcelorMittal Poland 
C. d. ze str. 1       Trwają rokowania w zakresie nowego ZUZP 
dla pracowników AMP. To nie są proste rozmowy, a jak na razie 
zgodność stron nastąpiła przy zapisach tych najmniej istotnych. 
Pomimo przechodzenia do kolejnych działów ZUZP - nadal nie 
ma porozumienia co do ważniejszych kwestii omówionych już 
paragrafów, które pozostają do rozstrzygnięcia w trybie póź-
niejszym - konkretnej tematyce z tymi zapisami powiązanej. 
Wielokrotnie zapisy poszczególnych paragrafów znajdujących 
się na samym początku dokumentu powiązane są ściśle z dal-
szymi - bardzo istotnymi dla pracowników zapisami jak np. do-
tyczące zasad wynagradzania. 
Spotkania negocjacyjne obywają się w cyklach cotygodnio-
wych, aktualnie omawianym rozdziałem był czas pracy. Wstęp-
nie omówiony został rozdział I - dotyczący definicji, rozdział II 
- postanowień wstępnych, rozdział III - warunków oraz zasad 
zawierania i rozwiązywania umów, jednak i w tych zapisach 

spół ds. taryfikatora. Podczas ostatniego spotkania tegoż zespo-
łu pracodawca przedstawił przyjętą metodologię wartościowania 
stanowisk pracy (wycena wartości pracy) - dla stanowisk robot-
niczych - opartą na określonych kryteriach: fachowość, wysiłek, 
odpowiedzialność i warunki środowiska pracy. Przedstawiciel pra-
codawcy poinformował również, iż dla stanowisk nierobotniczych 
zamierza stosować metodę mapowania - porównania rynkowego. 
Strona związkowa wystąpiła do pracodawcy o przedstawienie 
danych w zakresie rozkładu wynagrodzeń pracowniczych w AMP, 
zarówno dla stanowisk robotniczych, jak i nierobotniczych - płac 
zasadniczych w poszczególnych grupach zawodowych, płacy 
średniej, mediany i dominanty.
Solidarność podjęła uchwałę o upoważnieniu do negocjacji do-
datkowo kol. Mirosława Nowaka (z dąbrowskiego oddziału AMP), 
Dariusza Kaczmarka (z Sosnowca) oraz 
Andrzeja Grabskiego (z Krakowa). 

pomiędzy stronami jest bardzo dużo roz-
bieżności. Kolejne spotkanie zaplanowane 
zostało na 21 września.
Niezależnie natomiast pracuje powołany ze-

zakorzenione było zawsze w nas Polakach, 
potrzebie wolności. Ale kiedy tę wolność 
wywalczono, sam św. Jan Paweł II odwie-
dzając nas już w wolnej Ojczyźnie prze-
strzegał że „Wolność nie jest nam dana, 
ale zadana”. Zwrócił przy tym uwagę, że 
drogi do wolności były różne, drogi pracy, 
walki, więzień, ale też modlitwy, a - Soli-

darność rodziła się pod krzyżem i tak jest 
do dnia dzisiejszego” przywołuję tu słowa 
Pana Przewodniczącego Piotra Dudy. Każ-
da uroczystość, każde spotkanie związ-
kowców Solidarności poprzedzone jest 
modlitwą, bo to jest nasz testament, to są 
nasze ideały.
Ks. Andrzej Stasiak podziękował wszyst-
kim uczestnikom wydarzeń z lat ‘80 za 
wiarę, siłę, wytrwanie i bohaterstwo. 
W związku z odejściem z parafii o. Ra-
dosława Kramarskiego do Wrocławia - 
Przewodniczący Związku Jerzy Goiński w 
imieniu dąbrowskiej Solidarności złożył 
Mu serdeczne podziękowania za ostat-
nie osiem lat współpracy i solidarność z 
bracią hutniczą życząc jednocześnie wielu 
łask Bożych w dalszej posłudze kapłań-
skiej. Powitał jednocześnie o. Sebastiana 
Tracza, który od 2 sierpnia pełni funkcję 
proboszcza gołonoskiej parafii.  
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Wystąpienie 
pracodawcy

40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”
Zbuntowany Region Śląsko Dąbrowski
świętował okrągłe urodziny

w Polsce i nie tylko. Posłanie do ludzi pracy 
Europy Wschodniej - to wielkie dzieło Soli-
darności (...). Premier podkreślił, że „S” to 
nie jest historia, ale azymut, który powinien 
wyznaczać politykę każdego dobrego rządu. 
Zwrócił również uwagę, że dzisiejszy czas, to 
czas kiedy Solidarność pokazuje solidarność 
m.in. z narodem białoruskim.

Piotr Duda wyartykuło-
wał, że Solidarność mimo 
upływu 40 lat od po-
wstania nie jest reliktem 
przeszłości i historią, ale 
nadal dumnie trzymamy 
nasze sztandary - bo po 
to powstał NSZZ „S”, aby 
dbał o podmiotowość pra-
cownika, o interesy ludzi 
pracy, ale także o naszą 
najnowszą historię. 

Podziękował Członkom Solidarności - bez-
imiennym, wspaniałym ludziom, którzy 
do dzisiaj walczą o godność i podmioto-
wość pracownika. 
Przewodniczący podkreślił wagę Porozu-
mienia Katowickiego, które było swoistym 
projektem ustawy o związkach zawodo-
wych, pozwoliło, że jesteśmy jednolitym, a 
tym samym najsilniejszym związkiem za-
wodowym w naszym kraju. Nie jesteśmy 
rozdrobnieni jak inne związki zawodowe. 
Zwrócił uwagę na podjęte akcje pomocy 
związkowej dla Białorusi - tak jak nam po-
magano w roku 1980, tak my teraz jeste-
śmy zobowiązani pomóc innym.
List prezydenta Andrzeja Dudy odczytał 

sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP 
Andrzej Dera. Prezydent 
podkreślił, że sierpień 
1980 r. to fundament wol-
nej Polski. To historyczny 
przełom, który dał począ-
tek wielkim przemianom 
przekształcającym Europę 
i świat. 
Pokreślił przy tym rolę na-
szego regionu - W newral-

gicznej chwili Śląsk dał mocny wyraz swe-
go wielkiego patriotyzmu, obywatelskiego 
zaangażowania i poczucia odpowiedzialno-
ści za bieg polskich spraw (...).
Punktem kulminacyjnym  był premierowy 
pokaz filmu w reżyserii Jędrzeja Lipskiego 
„Zbuntowany Region”, który przedstawia 
historię śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
od momentu jej powstania do czasów 
współczesnych.

Jacek Cieślicki - działacz Solidarności,  
redaktor Wolnego Związkowca - nie żyje

Jacek Cieślicki (ur. 4.XI.1941 r. w Krakowie) był w latach 1974-1981 
kierownikiem Działu Ochrony Środowiska w dąbrowskiej Hucie Ka-
towice. Od 29 do 31.VIII.1980 r. uczestniczył w strajku,  od IX.1980 
r. był Członkiem „S”, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Oddzia-
łowej Komisji Robotniczej w Ochronie Środowiska, Członka Komi-
sji Zakładowej HK. Od 30.XII.1980 r. był oddelegowany do pracy 
związkowej w MKZ, a od I.1981 r. był redaktorem naczelnym nie-
zależnego „Wolnego Związkowca”, autorem tekstów satyrycznych 
oraz od 27.I.1981 r. „Wiadomości Solidarności”. W III.1981 r. wraz z 
m.in. Elżbietą Szczepańską, Jackiem Jagiełką, Teresą Baranowską, 

Grażyną Pławską współtworzył Regionalny KOWzP. Jacek Cieślicki, został oskarżony o znie-
ważanie na łamach WZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, rządu PRL, a także Sekreta-
rza Generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonida Breżniewa.
13.XII.1981 r. został internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, na-
stępnie w Zabrzu-Zaborzu, Nowym Łupkowie, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa i ponow-
nie w Nowym Łupkowie. 15.X.1982 r. został zwolniony. Od początku 1983 r. przebywał 
na emigracji w Australii. Był rozpracowywany w ramach SOR krypt. Skunks.

C. d. ze str. 1      Obchody 
40-tej rocznicy powsta-
nia Solidarności w Regio-
nie Śląsko-Dąbrowskim 
rozpoczęła uroczysta 
Msza Św. koncelebrowa-
na w katowickiej Archi-
katedrze Chrystusa Kró-
la, której przewodniczył 
metropolita katowicki 
abp Wiktor Skworc. 
W wygłoszonej homilii 
metropolita powiedział, iż - Wierzymy, że 
w pamiętne dni roku 1980, działały nie tylko 
ludzkie siły; działał w ludziach - Ten, którego 
przywołał nad Polską rok wcześniej papież z 
rodu Polaków, Jan Paweł Wielki wołający na 
Placu Zwycięstwa: niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi; tej ziemi. I dokonał 
historycznego bierzmowania narodu!
Abp podkreślił,  że  - „Solidarność” wyróż-
niała kluczowa cecha - nie mówiła językiem 
interesów, lecz językiem praw. Mówiła w 
imieniu ludzi, którzy odkrywali, że są istota-
mi mającymi prawo mieć prawa, gotowymi 
do podjęcia odpowiedzialności za siebie i za 
swój los, a także - Przyszłość naszej Ojczy-
zny i Górnego Śląska jest i powinna być 
budowana na wartościach. Wartością pierw-
szą pośród wartości jest na pewno rodzina, 
chroniona Konstytucją i niedziela. „To perła 
w koronie”, której trzeba strzec i nie ulegać 
prasowym nawoływaniom „dajcie ludziom 
zarobić w niedzielę”, czy wołaniu pracodaw-
ców w Radzie Dialogu Społecznego. Swoje 
kazanie zakończył apelem - Wypłyńcie na 
głębię intencji i treści podpisanych 40 lat 
temu porozumień. Działajcie w mocy bo-
żego Ducha! Umacniajcie rozumne prawa, 
strzeżcie i promujcie wartości!
Dalsze obchody miały miejsce w za-
brzańskiej hali widowiskowo-sporto-
wej Pogoń, gdzie odbyła się uroczysta 
sesja WZD. Uczestniczyli w niej m.in. 
przedstawiciele Rządu RP z Mateuszem 
Morawieckim na czele, sygnatariusze 
Porozumienia Katowickiego - Andrzej 
Rozpłochowski i Jastrzębskiego - Grze-
gorz Stawski, władze Solidarności z 
Piotrem Dudą na czele, wszyscy dzia-
łacze władz śląsko-dąbrowskiej S - od 
początku jej powstania, uczestnicy strajków 
z lat 80, parlamentarzyści i samorządowcy. 

Dominik Kolorz 
Przewodniczący 
Regionu śląsko-dą-
browskiej Solidar-
ności we wstępie 
podkreślił wagę 
zawartego Poro-
zumienia Katowic-
kiego, bez którego 
Solidarności praw-
dopodobnie by nie 
było, gdyż Poro-

zumienie to przypieczętowało, że „S” przez 
władze komunistyczne została uznana jako 
związek ogólnopolski, który mogliśmy za-
rejestrować w całym kraju.    
Zwrócił uwagę, że - Śląsk i Zagłębie to za-

wsze był region 
niepokorny (...). 
Tu na Śląsku, 

zawsze byliśmy trochę inni, silniejsi 
od reszty kraju. Byliśmy w roku 1980, 
1981 w regionie śląsko-dąbrow-
skim nie tylko najmocniejsi pod 
względem siły merytorycznej, 
ale też najsilniejsi jeżeli chodzi 
o liczebność Solidarności - było 
nas milion dwieście tysięcy. I 
jest tak do tej pory. Byliśmy, 
jesteśmy najsilniejszą organi-
zacją NSZZ „S” i będziemy.
Przewodniczący przypomniał, 

że w okresie Stanu Wojennego to 
na śląskiej Ziemi i w Zagłębiu „S” 
dała największy opór Jaruzelskiemu. Tutaj 
przelano krew za Polskę, za robotników, za 
Solidarność - zginęło dziewięciu z Wujka. 
To tu na Śląsku prowadzono najdłuższy 
podziemny strajk przeciwko wprowadzeniu 
stanu wojennego - strajk na kopalni Piast i 
tutaj na Hucie Katowice od początku stanu 
wojennego aż do przedednia Wigilii strajko-
wała spacyfikowana potem Huta Katowice. 
Trzeba pamiętać, że pierwsze strzały stanu 
wojennego padły w Jastrzębiu - na kopalni 
Manifest Lipcowy (...). Cześć i chwała bo-
haterom, którzy przeciwstawili się genera-
łowi Jaruzelskiemu!
Przewodniczący podkreślił rolę regionu 
na przestrzeni lat działalności Związku, w 
tym m.in. górnicze strajki w 1989 r., 
dzięki którym możliwe było przepro-
wadzenie wolnych wyborów. Działa-
nia dotyczyły powrotu do wolności. 
Szczególnie zaakcentował przy tym, 
że Człowiek dla rządzących i właści-
cieli firm był na samym końcu. A dla 
Solidarności Człowiek zawsze był, 
jest i będzie najważniejszy!

Premier Mateusz 
Morawiecki - dla 
mnie Solidarność 
to drugie imię Polski, to 
fenomen, który przekra-
cza granice Polski, to nie 
tylko ruch społeczny. W 
dziejach naszego pań-
stwa opisywany będzie 
jako wielki narodowo - 
społeczny ruch niepodle-
głościowy, który miał na 

celu walkę o godne życie każdego człowieka 
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Pierwsza od pół roku audiencja generalna z wiernymi
Papież do Polaków 
o 40-leciu Porozumień Sierpniowych

Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland     -  Jerzy Goiński     tel. 776  61 05 
Interwencje, płace, zatrudnienie                    -  Lech Majchrzak  tel. 776  92 37 
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne                -  Mirosław Nowak tel. 776  75 97 
Sprawy finansowe                                -  Małgorzata Nędza tel. 776  88 44
Porady prawne                                        -  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 sekre-
tariacie 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     

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Premier ma tydzień na rozpoczęcie rozmów 
Reaktywacja MKPS 
i pogotowie strajkowe w całym regionie

dzisiaj znajduje się w głębokim kryzysie, a 
także w innych sektorach przemysłu ener-
gochłonnego – napisali członkowie MKPS w 
stanowisku skierowanym 14 września do 
premiera Mateusza Morawieckiego.
Kolejnym zagrożeniem dla przemysłu zlo-
kalizowanego w województwie śląskim oraz 
miejsc pracy w regionie jest w ocenie związ-
kowców całkowita bezczynność polskiego 
rządu wobec podejmowanych w Brukseli 
kolejnych prób zaostrzania polityki klima-
tycznej Unii Europejskiej. Jak wskazywał 
podczas konferencji prasowej Dominik Ko-
lorz, związki zawodowe rozumieją, że Górny 
Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie stoją w obliczu 
transformacji gospodarczej, jednak musi się 
ona opierać na dialogu oraz inwestycjach w 
nowe miejsca pracy, a nie na likwidacji prze-
mysłu ciężkiego. – Podczas rozmów w War-
szawie padła liczba, że Europejski Zielony 
Ład zapewni 300 tys. nowych miejsc pracy. 
Jednak kiedy zapytaliśmy na jakiej zasadzie 
i w jakich sektorach gospodarki te miejsca 
pracy powstaną, nikt ze strony rządowej nie 
był nam w stanie odpowiedzieć – zaznaczył 
szef śląsko-dąbrowskiej „S”. 
Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady 

– Postanowiliśmy reaktywować MKPS, po-
dejmując jednocześnie decyzje o tym, że 
z dniem dzisiejszym ogłaszamy pogotowie 
strajkowe na terenie Regionu Śląsko-Dą-
browskiego we wszystkich zakładach, w któ-
rych działają związki zawodowe – powiedział 
Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” podczas konferencji prasowej 
po posiedzeniu liderów central związkowych 
działających na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim. - Zwracamy się do premiera 
Mateusza Morawieckiego  z wnioskiem, aby 
to pod jego auspicjami odbywały się rozmo-
wy. Jeżeli do 21 września te rozmowy się 
nie rozpoczną, wtedy wszystko wskazuje na 
to,  że rozpoczniemy na Śląsku akcje straj-
kowe – podkreślił Kolorz. 
Bezpośrednim powodem reaktywacji MKPS 
jest dotychczasowy przebieg rozmów 
związkowo-rządowego zespołu ds. naprawy 
górnictwa i energetyki, który związkowcy 
oceniają skrajnie negatywnie. 10 września 
podczas rozmów w Warszawie przedstawi-
ciele Ministerstwa Aktywów Państwowych i 
resortu klimatu przedstawili stronie społecz-
nej  Plan na rzecz energii i klimatu na lata 
2021-2030 oraz projekt Polityki Energetycz-
nej Polski do 2040 roku. – Oba te dokumen-
ty w obecnym kształcie są nie do zaakcepto-
wania przez stronę społeczną. Ich realizacja 
będzie równoznaczna  z likwidacją większo-
ści przemysłu zlokalizowanego w wojewódz-
twie śląskim oraz utratą setek tysięcy miejsc 
pracy w górnictwie, przemyśle hutniczym i 
stalowym, a także w dłuższej perspektywie 
m.in. w branży motoryzacyjnej, która już 

Papież Franciszek powiedział w środę 2 września br., że Porozumienia Sierp-
niowe przed 40 laty dały początek zmianom politycznym w Polsce i w Euro-
pie. O rocznicy utworzenia Solidarności mówił podczas audiencji generalnej 
w Watykanie, pierwszej od pół roku z udziałem wiernych.
Zwracając się do Polaków w trakcie audiencji na dziedzińcu Świętego Damazego Fran-
ciszek podkreślił: Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach w Polsce obchodzono 40-
lecie Porozumień, które – jako owoc solidarności uciśnionych – dały początek Związkowi 
Zawodowemu Solidarność i historycznym przemianom politycznym w waszym kraju i w 
Europie Środkowej. Dziś mówimy o solidarności w kontekście pandemii. Zawsze aktualne 
jest to, co powiedział święty Jan Paweł II: „Nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma 
przyszłości człowieka i narodu bez miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do 
wspaniałomyślnego dawania”. Wezwał na zakończenie: Bądźcie wierni tej miłości!.
W kolejnej katechezie z cyklu „Uzdrowić świat”, przygotowanej w związku z pandemią Co-
vid-19, Franciszek podkreślił, że uwypukliła ona „naszą współzależność” - Wszyscy jeste-
śmy ze sobą powiązani, na dobre i na złe. Dlatego też, abyśmy wyszli lepsi z tego kryzysu, 
musimy uczynić to wspólnie, wszyscy razem, solidarnie.      Więcej: www.solidarnosc.org.pl

OPZZ Województwa Śląskiego zwrócił uwa-
gę, że strona społeczna już od dłuższego 
czasu czeka na rzetelny dialog z rządem, 
tymczasem rząd wciąż tłumaczy się pande-
mią, względami sanitarnymi. – Jako OPZZ 
podobnie jak „Solidarność”, Sierpień’80 i 
Forum Związków Zawodowych reprezen-
tujemy wiele branż, nie tylko górnictwo i 
wszędzie zaczynają się problemy. Muszą 
być konkretne rozmowy już bez ściemnia-
nia. Niech rząd się wreszcie określi, co dalej 
z przemysłem na Śląsku, co dalej z funk-
cjonowaniem Śląska w kontekście zwłasz-
cza przemysłu wydobywczego – podkreślił.
Jak podkreślili liderzy central związkowych 
w stanowisku skierowanym do szefa rządu, 
transformacja gospodarcza regionu powinna 
przebiegać zgodnie z zasadą według której 
każde miejsce pracy utracone w przemyśle 
ciężkim jest zastępowane równoważnym 
miejscem pracy w nowych branżach prze-
mysłu. Związkowcy przypomnieli, że taki 
właśnie model transformacji był wielokrot-
nie deklarowany w wypowiedziach publicz-
nych przez Mateusza Morawieckiego. 
W Międzyzwiązkowym Komitecie Prote-
stacyjno Strajkowym zasiadają przedsta-
wiciele NSZZ „Solidarność” OPZZ, Forum 
Związków Zawodowych i WZZ Sierpień’80. 
Łącznie te centrale związkowe zrzeszają w 
Regionie Śląsko-Dąbrowskim niemal 250 
tys. pracowników. W marcu 2013 roku  
MKPS zorganizował solidarnościowy strajk 
generalny, największy tego typu protest w 
Polsce od lat 80-tych ubiegłego wieku, w 
którym wzięło udział ok. 85 tys. pracow-
ników z 400 zakładów pracy. W 2015 roku 
MKPS koordynował strajki i akcje prote-
stacyjne w obronie kopalń Kompanii Wę-
glowej”.   Źródło: www.solidarnosckatowice.pl

Solidarność jest 
z Białorusią!

Solidarność jest z Białorusią, jest ze 
Swiatłaną Cichanouską i z wszystkimi, 
którzy walczą o wolną, demokratyczną 
Białoruś i wolne wybory - powiedział 
szef NSZZ „S” Piotr Duda po spotkaniu 
z liderką białoruskiej opozycji.
- Podczas spotkania omówiliśmy z Panią 
Cichanouską obecną sytuację na Białorusi. 
Ja także zdałem relację ze swojej wizyty w 
Mińsku – wyjaśnił na początku Piotr Duda. 
- Solidarność jest z Białorusią! Solidarność 
jest z Panią Cichanouską i z wszystkimi, 
którzy walczą o wolną i demokratyczną 
Białoruś – zaznaczył szef NSZZ „S”.
Piotr Duda wręczył Pani Cichanouskiej logo 
Solidarności. - Niech ten znak Solidarno-
ści znany na całym świecie przyniesie wam 
szczęście, a wasze szczęście to wolne i de-
mokratyczne wybory na Białorusi. I tego z 
całego serca jako szef Solidarności, cała So-
lidarność i wszyscy Polacy życzymy. Liderka 
białoruskiej opozycji otrzymała też m.in. me-
dal z wizerunkiem ojca świętego Jana Pawła 
II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz monetę 
wydaną przez Narodowy Bank Polski z okazji 
40-lecia „S”.      Źródło: www.solidarnosc.org.pl

14 września związki zawodowe działające na Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu 
Dąbrowskim reaktywowały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajko-
wy i ogłosiły pogotowie strajkowe w całym regionie. Powód to decyzje rządu 
dotyczące polityki klimatyczno-energetycznej, które zagrażają setkom tysięcy 
miejsc pracy w górnictwie, energetyce, hutnictwie, motoryzacji oraz w innych 
sektorach przemysłu. MKPS dał premierowi Mateuszowi Morawieckiego tydzień 
na rozpoczęcie rozmów. Jeśli tak się nie stanie, ruszą akcje protestacyjne. 
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2 - 10 października 2020 r.   
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 koszy-
kówki, 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, gimna-
styka 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.).
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Z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” 
Spółka DOMS zorganizowała akcję 
promocyjną dla Członków Związku. 
Każdy Członek NSZZ „Solidar-
ność” otrzyma bon upoważnia-
jący do rabatu 200 zł na usługi 
noclegu, wyżywienia oraz zabiegi 
w Centrum Odnowy Biologicznej 
do realizacji w ośrodkach należą-
cych do DOMS Sp. z o.o.:

Ośrodek Konferencyjno – Wypo-• 
czynkowy HYRNY w Zakopanem, 
ul. Piłsudskiego 20, www.hyrny.pl
Willa Sienkiewiczówka w Zakopa-• 
nem, ul. Zamoyskiego 21, www.
willasienkiewiczowka.pl
Ośrodek Konferencyjno – Wypo-• 
czynkowy ZIEMOWIT w Jarnołtów-
ku 204, www.osrodekziemowit.pl
Ośrodek Konferencyjno – Wypo-• 
czynkowy Savoy w Spale, domy 
Savoy i Żbik, ul. Mościckiego 19, 
www.savoy.com.pl

Bony można wykorzystać w ter-
minie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 
lipca 2021 r.
Osoby posiadające elektroniczną 
legitymację związkową po okaza-
niu jej w recepcji w dniu przyjazdu 
otrzymują dodatkowo 10 % rabatu. 
Rabat przyznawany jest na usługi 
DOMS dla właściciela elektronicz-
nej legitymacji NSZZ „Solidarność”. 
Rabatu nie otrzymują osoby towa-
rzyszące, chyba że posiadają wła-
sną elektroniczną legitymację NSZZ 
„Solidarność”. Wymagana jest wcze-
śniejsza rezerwacja (min. 3 dni). 

A k c j a 
p r o m o c y j n a  D O M S 

n a  4 0  l a t  Solidarnosci

Członkom Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Ar-
celorMittal 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
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