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Urlop wypoczynkowy nie może być powodem obniżenia pracownikowi premii 
motywacyjnej. Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy jasno stano-
wią, że w przypadku urlopu - pracownik ma mieć naliczoną i wypłaconą pre-
mię w taki sam sposób, jakby przebywał na stanowisku pracy. Ze względu na 
informacje od pracowników co do nieprawidłowości w naliczaniu premii mo-
tywacyjnej - Solidarność podjęła u pracodawcy interwencję w tym zakresie.  
Solidarność dokonała zgłoszenia w zakresie nagminnie łamanych w dąbrowskim od-
dziale AMP zapisów Regulaminu Premiowania stanowiącego załącznik nr 3 (wcześniej 
nr 7) do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.                          Więcej str. 2

W dąbrowskiej hucie zawarto najważniejszy pakt
11 września - uroczystości 
upamiętniające zawarcie 
Porozumienia Katowickiego

Reorganizacja 
teletechniki 

w AMP

Obowiązkiem przełożonych jest znajomość ZUZP
Regulamin Premiowania w AMP 
nie jest przestrzegany

Digitalizacja doku-
mentacji technicznej 
jest kontynuowana

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal 
Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza na uroczystości upa-
miętniające podpisanie Porozumienia Katowickiego, które odbędą się w so-
botę, 11 września br.                                                                Więcej str. 3

Janusz Woźniak 
Przewodniczącym 

Komisji GU, GM 
i Informatyki

Janusz Woźniak 
został wybra-
ny na funkcję 
Przewodniczą-
cego NSZZ „So-
lidarnść” Komi-
sji Wydziałowej 
Biura Utrzyma-
nia Ruchu, GM 
i Informatyki. 
Podczas  ze-
brania spra-
wozdawczo-
wyborczego, które odbyło się w 
dniu 26 sierpnia 2021 r. uzupełniono 
również skład Komisji, do której po-
wołano Zdzisława Sobieraja jako jej 
Członka, a następnie Wiceprzewodni-
czącego.                        Więcej str. 4

Inauguracja Fundacji Pomocy imienia Je-
rzego Bernharda miała miejsce we wto-
rek, 24 sierpnia br. w siedzibie spółki 
Stalprofil, której śp. Jerzy Bernhard był 
wieloletnim Prezesem. Uroczystość miała 
charakter podniosły, uczestniczyła w niej 
również rodzina Prezesa. 
Fundacja Pomocy imienia Jerzego Bernharda 
została powołana aktem notarialnym przez 
spółkę Stalprofil 9 czerwca 2021 r. i została 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 
Katowicach 9 lipca br.             Więcej str. 4

Projekt przy wsparciu firmy  przebiegnie szybciej
Powodem śmierć, celem życie
Inauguracja Fundacji Pomocy
imienia Jerzego Bernharda

Bez wcześniejszego poinformowania 
strony społecznej pracodawca Arce-
lorMittal Poland S.A.  podjął działa-
nia reorganizacyjne w teletechnice, 
w ramach których określony zakres 
prac ma przejąć zewnętrzna firma.  
O podjętych próbach wydzielenia części 
teletechniki na zewnątrz Solidarność zo-
stała poinformowana przez pracowników, 
których ten proces bezpośrednio dotyczy. 
Po interwencji - pracodawca zorganizował 
w dniu 13 sierpnia br. spotkanie w przed-
miotowej sprawie. 
Zgodnie z przekazaną informacją - pod-
stawą podjętej przez pracodawcę decyzji 
jest produktywność, w związku z czym 
spółka dokonała analizy, który z obsza-
rów nie należy do podstawowej działal-
ności AMP i może zostać zakupiony na 
zewnątrz.                    Więcej str. 2 

Projekt DNS - digitalizacji, czyli prze-
kształcania obiektów fizycznych w 
ich cyfrowe odpowiedniki w zakresie 
rysunków technicznych będzie kon-
tynuowany we wszystkich lokaliza-
cjach ArcelorMittal Poland S.A. Pra-
codawca zapowiedział dalsze prace 
w ramach projektu, a także wsparcie 
firmy zewnętrznej, co ma znacznie 
skrócić czas jego trwania. 
Pracodawca poinformował, że proces prze-
noszenia papierowej dokumentacji tech-
nicznej ma za zadanie usprawnienie ich 
dostępności. Pierwotnie projekt  wystar-
tował z końcem 2018 r., jednak w 2020 r. 
został zawieszony. Aktualnie digitalizacja 
jest wznawiana. Dotychczas proces pro-
wadzony był przez pracowników własnych 
AMP - archiwum oraz osób delegowanych 
długoterminowo i został zrealizowany w 
ok. 1/4.                       Więcej str. 2
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C. d. ze str. 1     Zidentyfikowany został obszar związany z kablami miedzianymi oraz 
telekomunikacji związany z obsługą central i komunikacji głośnej na linii produkcyjnej, 
który jest obsługiwany przez 26 pracowników. 
Przedstawiciel pracodawcy zapewnił, że żaden z zatrudnionych w reorganizowanym 
obszarze pracowników nie straci zatrudnienia. Osoby, które w najbliższym czasie na-
będą uprawnienia emerytalne wg założeń mają zostać zatrzymane bez zmiany sposo-
bu pracy, natomiast pozostałe osoby mają otrzymać propozycję pracy w innych miej-
scach AMP, mogą również zdecydować się na zatrudnienie w firmie, która ten obszar 
działalności od AMP przejmie - spółka ta wyraziła wolę pozyskania tych pracowników. 
Pracownicy są objęci Porozumieniem w zakresie łagodzenia skutków społecznych wy-
nikających z procesów restrukturyzacyjnych w AMP i AMSG, podobnie jak każdy pra-
cownik, którego stanowisko pracy w 2021 ulegnie likwidacji. 
Podjęte przez pracodawcę działania skrytykowała Solidarność podkreślając, że tzw. core 
business to nie tylko produkcja, ale zaliczyć do niej należy również obszar mający bez-
pośredni wpływ na jej bezpieczeństwo, a do tego właśnie zakresu należy m.in. łączność 
między poszczególnymi mostkami. Bo teletechnika to nie tylko łączność telefoniczna, ale 
przede wszystkim na stanowiskach technologicznych. I jeżeli pracodawca  uważa, że ten 
dział nie powinien funkcjonować w GM, czyli pionie informatyki, automatyki i modeli, to 
może funkcjonować w GU - tak jak to miało miejsce przez przez lata wcześniej. Ponadto 
przedstawiciel Związku zwrócił uwagę, że jedna z wybranych do współpracy firm nie 
cieszy się dobrą opinią wśród współpracujących z nią pracowników AMP. 
Przedstawiciele pracodawcy zapowiedzieli również realizację kolejnych projektów pro-
ductivity (wydajnościowych) jeszcze w grudniu br. i zadeklarowali, że tym razem przed 
ich wdrożeniem zorganizują spotkanie ze stroną społeczną. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Lu-
dzi Pracy na Jasną Górę, która odbę-
dzie się w dniach 18-19 września br. 
Tradycyjnie - dąbrowska Solidarność orga-
nizuje wyjazd na pielgrzymkę w niedzielę, 
19 września o godz. 7.00 spod budynku 
związkowego DAMM 4. Zainteresowani 
mogą zapisać się w sekretariacie Związku 
- pok. nr 6 lub telefonicznie: 61-05.

Sobota, 18 września br.:
1700 - złożenie kwiatów pod pomnikiem 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
1830 - wspólna modlitwa na szczycie;
1900 - msza św., Słowo Boże wygłosi ks. 

bp A. Jeż;
2100 - Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudow-

nego Obrazu;
2130 - Droga Krzyżowa na wałach;
2230 - czuwanie w Kaplicy Cudownego 

Obrazu.
Niedziela, 19 września br.:
930 - wykład Prezesa IPN dr Jarosława 

Szarka „Wojna z Narodem”;
1015 - wspólny różaniec;
1045 - wystąpienie przewodniczącego NSZZ 

„Solidarność” Piotra Dudy;
1055 - powitanie pielgrzymów przez Ojca 

Przeora z Jasnej Góry;
1100 - Msza św., Słowo Boże wygłosi Me-

tropolita Krakowski  ks. abp M. Ję-
draszewski 

Obowiązkiem przełożonych jest znajomość ZUZP
Regulamin Premiowania w AMP 
nie jest przestrzegany

Wszyscy pracownicy działu mają mieć zatrudnienie
Reorganizacja teletechniki w AMP

C. d. ze str. 1      Podjęta przez Związek interwencja dotyczyła podziału premii, a do-
kładniej nieprawidłowości przy podziale premii w przypadku urlopu pracownika, gdy 
wysokość premii ze względu na absencję jest pomniejszana często o przeszło 50% bez 
podania przez przełożonego pisemnego uzasadnienia. Mało tego, przełożony przekazał 
pracownikowi informację, iż może otrzymać wyższą premię w przypadku przebywania 
jego współpracownika na urlopie. 
Takie podejście dozoru i kadry kierowniczej jasno świadczy o braku znajomości zapisów 
Zasad tworzenia i uruchamiania Funduszu Motywacyjnego i Funduszu Nagród dla pracow-
ników AMP. Uściślając - łamany jest zapis cz. I ust. 9 Regulaminu stanowiący, iż za okres 
urlopu wypoczynkowego pracownik otrzymuje Fundusz Premiowy tak, jakby w tym czasie 
pracował, co oznacza, że Fundusz Premiowy nie jest uwzględniany w wynagrodzeniu za 
urlop, a także  zapisu cz. I ust. 6, który mówi m. in., że  w przypadku pomniejszenia 
indywidualnego Funduszu Premiowego o więcej niż 50% w stosunku do iloczynu płacy 
zasadniczej pracownika oraz procentowej wysokości premii, bezpośredni przełożony zo-
bowiązany jest do przedstawienia pracownikowi pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. 
Na sytuację tę powinni również zwrócić uwagę Dyrektorzy zakładów, którzy dokonują 
podziału Funduszu Premiowego dla podległych komórek organizacyjnych i wyjaśnić 
powód pomniejszenia konkretnemu pracownikowi wysokości premii. 
W związku z interwencją Solidarności pracodawca zapewnił, iż przypomni kadrze za-
rządzającej przepisy w tym zakresie. 
Przedstawiciele Solidarności zwrócili przy tym uwagę, iż w przypadku nieuzasadnione-
go pomniejszania premii teraz - po zmianach ZUZP - pracownicy będą ponosili większe 
straty gdyż fundusz premiowy jest wyższy. 

Odporność 
populacyjna w AMP

nadal nieznana 

Ogólnopolska 
Pielgrzymka Ludzi 

Pracy na Jasną Górę

C. d. ze str. 1       Od 1 września projekt ma ruszyć w nowym kształcie - jako odrębna 
komórka Centralnego Utrzymania Ruchu, do której zostaną przeniesieni pracownicy 
nim się zajmujący - jako specjaliści DNS, z dotychczasowym wynagrodzeniem we 
wszystkich oddziałach spółki. 
Zmianie ulegnie również model i organizacja działania - aktualnie pracownicy realizują 
proces kompleksowo, natomiast wg założenia zajmować się będą od uzgodnienia z 
zakładem, które rysunki (jako najbardziej wartościowe i przyszłościowe instalacje) 
i ich opisy techniczne powinny być przeniesione do chmury, wyszukaniem rysunków 
w odpowiednim archiwum, sprawdzaniem, ewentualną eliminację duplikatów. Proces 
fizycznego zeskanowania i obróbki cyfrowej, rejestracji odpowiednich parametrów ry-
sunków ma przejąć firma zewnętrzna. Zdigitalizowane dokumenty mają być wysokiej 
jakości - jak oryginału. 

Taka organizacja ma na celu znaczne skrócenie planowanego 
czasu realizacji projektu do 4 lat (początkowe założenia - kil-
kanaście lat). 

Pracodawca planuje znaczne przyspieszenie prac
Digitalizacja dokumentacji 
technicznej w AMP jest kontynuowana

Ze względu na zbyt niską frekwencję w 
badaniu przeprowadzonym przez pra-
codawcę w zakresie zaszczepień prze-
ciw Covid-19  wśród załogi - nie ma 
możliwości określenia odporności po-
pulacyjnej a ArcelorMittal Poland S.A. 
Jak poinformował w dniu 18 sierpnia br. pra-
codawca - w badaniu łącznie wzięło udział 
56% zatrudnionych w AMP pracowników, z 
czego 79% nabyło odporność. 
Jak wynika z analizy danych - zaszczepio-
nych w AMP jest 43% wszystkich zatrud-
nionych, a wielkość ta jest zbyt niska, by 
stwierdzić, że załoga nabyła odporność. Próg 
odporności zbiorowiskwej wg wstępnych 
danych Polskiej Akademii Nauk w przypad-
ku Covid-19 wynosi bowiem 60-70% przy 
założeniu, że zaszczepieni nie będą choro-
wać i zarażać.  
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C. d. ze tr. 1      Obchody rozpocznie o 
godz. 10.00 uroczysta msza święta, która 
zostanie odprawiona w Sanktuarium św. 
Antoniego z Padwy - Dąbrowa Górnicza 
ul. Kościelna 2. 
Następnie o godz. 12.00 odbędą się uro-
czystości przy Pomniku Porozumienia Ka-
towickiego znajdującym się przy bramie 
głównej ArcelorMittal Poland S.A. (dawna 
Huta Katowice), gdzie będą miały miej-
sce m.in. wystąpienia zaproszonych gości 
oraz złożenie kwiatów. 
Po zakończeniu obchodów dąbrowska So-
lidarność zaprasza na poczęstunek do re-
stauracji Jedenastka - Dąbrowa Górnicza, 
al. J. Piłsudskiego 92. 
Porozumienie Katowickie, podpisane zo-
stało 11 września 1980 r. w Dąbrowie 
Górniczej, a swoją nazwę wzięło od za-
kładu pracy - Huty Katowice, która sta-
nowiła sztandarową inwestycję  Edwarda 
Gierka. Nie do pomyślenia wręcz było za-
tem, by jej pracownicy mogli sprzeciwić 
się ówczesnej władzy, a to właśnie hut-
nicy z Kombinatu Matalurgicznego Huty 
Katowice podjęli czynną akcję protesta-
cyjną i zapisali niezwykle ważną kartę hi-
storii polskiej walki o wolność. Strajk w 
hucie rozpoczął się od 28 sierpnia 1980 r. 
w Wydziale Walcowni Dużej, następnego 
dnia powołany został Komitet Strajkowy, 
do którego przyłączyli się przedstawicie-
le kolejnych wydziałów, a także innych 
przedsiębiorstw współpracujących z hutą. 
W związku z rozlewającym się protestem 
Komitet  został przemianowany na Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy.
Dopiero 4 września rozpoczęte zostały 
rozmowy Komisji Rządowej z Komitetem, 
jednak nie zawarto wówczas porozumie-

W dąbrowskiej hucie zawarto najważniejszy pakt
11 września - uroczystości upamiętniające
zawarcie Porozumienia Katowickiego

nia. Poważne negocjacje 
rozpoczęły się 9 września, 
zwieńczone zostały pak-
tem 11 września. Podpi-
sane w dąbrowskiej Hucie 
Katowice porozumienie 
gwarantowało utworzenie 
jednego na cały kraj Nie-
zależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego So-
lidarność. Wcześniej pod-
pisane porozumienia - w 
Szczecinie, Gdańsku czy 
Jastrzębiu-Zdoju trakto-
wały ten temat - jak twier-
dzili komuniści - lokalnie.

Jego wkład w walce o wolną Polskę jest nie do przecenienia
Andrzej Rozpłochowski 
Człowiekiem Roku Tygodnika Solidarność

Uczestnicząca w uroczystości  Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezyden-
ta RP Bogna Janke odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w 
którym podkreślił, że „Wszystkie te fundamentalne wartości, o które 
upomniał się i których nieugięcie broni NSZZ „Solidarność”, reprezen-
tuje bohater dzisiejszej uroczystości – laureat nagrody Człowiek Roku 
„Tygodnika Solidarność”, Pan Andrzej Rozpłochowski. Serdecznie gra-
tuluję tego zaszczytnego wyróżnienia”. Pan Andzej Duda zwrócił przy 
tym uwagę, że Andrzej Rozpłochowski, jako przywódca strajku w Hucie 
Katowice w 1980 roku, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego i organizator struktur „Solidarności” w regionie, zyskał opi-
nię jednego z najbardziej radykalnych liderów Związku.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki w liście gratulacyjnym 
natomiast zwrócił uwagę, że wkład Andrzeja Rozpłochowskiego w walce o 
wolną Polskę jest nie do przecenienia. (...) Jest Pan jednym z „jedenastu” – 
jednym z tych, bez których nie byłoby Polski, którą znamy dzisiaj. 
Andrzej Rozpłochowski został również odznaczony przez Rząd RP na 
Uchodźstwie m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi (1990), Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).
W okresie 30 grudnia 1980 – 27 grudnia 1989 był rozpracowywany 
przez Wydz. III-A/V-1 KW MO/Inspektorat II WUSW w Katowicach w 
ramach SOR krypt. Lider.

W jubileusz 40-lecia Tygodnika Solidarność oraz I Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność 
Andrzej Rozpłochowski - Przewodniczący strajkującej Solidarności w Hucie Katowice, 
sygnatariusz Porozumienia Katowickiego wybrany został Człowiekiem Roku 2020 Ty-
godnika Solidarność. Uroczystość nadania tytułu miała miejsce 14 sierpnia br. w histo-
rycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Wyróżnienie Tygodnika So-
lidarność jest jednym z naj-
dłużej funkcjonujących - od 
1998 r. Laureatami jego zostali 
m.in. prezydenci Lech Kaczyń-
ski i Andrzej Duda, arcybiskup 
Marek Jędraszewski, prof. 
Krzysztof Szwagrzyk, Walde-
mar Łysiak czy Marianna Po-
piełuszko - matka ks. Jerzego 
Popiełuszki.

Multimedialna wystawa Atlas Pamięci prezentowana jest na terenie dąbrow-
skiej Fabryki Pełnej Życia (za Pałacem Kultury). Prezentacja opowiada o hi-
storii wolnościowego zrywu, jaki miał miejsce również na terenie Zagłębia w 
sierpniu 1980 r., którego skutkiem było powstanie Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Solidarność. 
Wystawa umieszczona została w czterech kontenerach symbolizujących miasta, które 
odegrały kluczową rolę w historii naszego kraju i powstaniu NSZZ Solidarność, w któ-
rych podpisane zostały tzw. Porozumienia Sierpniowe - Szczecin, Gdańsk, Jastrzębie-
Zdrój i Dąbrowa Górnicza. 
Integralną częścią wystawy jest rzeźba „Nadzieja” autorstwa Michała Batkiewicza.
Producentem i koordynatorem wystawy jest Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego oraz Instytucja Kultury Ars Cameralis, przy wsparciu Śląskiego Centrum Wol-
ności i Solidarności. Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.
Wystawa będzie gościć w Dąbrowie Górniczej do 30 września, oglądać ją można od 
wtorku do piątku w godz. 15.00 - 20.00 oraz od soboty do niedzieli w godz. 10.00 - 
18.00. Wstęp jest bezpłatny. 

Fabryka Pełna Życia przypomina o latach ‘80
Wystawa Atlas Pamięci 
i Porozumienie Katowickie 
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Wystąpienie 

C. d. ze str. 1      Obecni na zebraniu Delegaci i Członkowie Związku minutą ciszy uczcili 
pamięć śp. Włodzimierza Rebety - uprzedniego Przewodniczącego Komisji, który zmarł 
3 grudnia 2020 r.  

Do czasu prawomocnych wyborów obowiązki przewodniczącego 
Komisji Wydziałowej pełnił Janusz Woźniak i to na niego  oddali 
swoje głosy Delegaci i Członkowie Komisji powierzając mu dalsze 
pełnienie tej funkcji. Ponadto uzupełniony został skład Komisji Wy-
działowej - na jej Członka wybrany został Zdzisław Sobieraj, który 
do struktur GU dołączył w ramach projektu Transformacja. Wcze-
śniej Zdzisław Sobieraj pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” Komisji ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. 
Delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działalności Komisji za okres 
od marca 2019 r. do sierpnia 2021 r. 
Podczas zebrania podjęto rozmowy m.in. w temacie zachorowań na 
Covid-19 zarówno wśród załogi Komisji, jak i całego AMP, projektu 

Transformacja, który bezpośrednio dotyka załogi GU, podwyżek płac i zmian związa-
nych z wejściem w życie nowego Zakładowego Układu Zborowego Pracy, zatrudnienia 
przez zewnętrzne spółki pracowników wykonujących pracę na rzecz AMP. 
Nowemu Przewodniczącemu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz 
pracowników. 
W razie potrzeb z Przewodniczącym Komisji Wydziałowej Biura Utrzymania Ruchu, GM 
i Informatyki można kontaktować się telefonicznie - 505 862 448. 

Projekt przy wsparciu firmy  przebiegnie szybciej
Powodem śmierć, celem życie
Inauguracja Fundacji Pomocy
imienia Jerzego Bernharda
C. d. ze str. 1    Uroczysta inauguracja 
Fundacji miała miejsce 24 sierpnia br., 
a poprowadził ją obecny Prezes spółki 
Stalprofil - Henryk Orczykowski. Podczas 
spotkania przedstawiono spektakular-
ne dokonania Prezesa Bernharda, który 
zbudował świetnie  funkcjonującą dziś 
Grupę Kapitałową Stalprofil. Nie obyło 
się również bez wspomnień prywatnych 
i wzruszeń. Najbliższa rodzina Jerzego 
Bernharda otrzymała księgi kondolen-
cyjne zawierające oryginalne wpisy, ja-
kie wpłynęły w formie elektronicznej po 
śmierci Prezesa. 
Jak podkreślił Prezes Henryk Orczykow-
ski - Powodem powstania Fundacji jest 
śmierć, a celem - życie. Stanowi ona hołd 
oddany Jurkowi i sprawia, że Jego pamięć 
będzie wiecznie żywa.  
Misją fundacji jest upamiętnienie, kon-
tynuacja oraz rozwinięcie działalności 
społecznej i charytatywnej prowadzonej 
przez jej Patrona - śp. Jerzego Barnhar-
da, realizacja projektów społecznych, 
medycznych, edukacyjnych, a także z 
zakresu opieki nad zwierzętami, pełnienie 
funkcji łącznika pomiędzy potrzebującymi 
pomocy a wyrażającymi wolę wsparcia, 

umożliwienie podmiotom gospodarczym 
realizacji idei społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu poprzez wsparcie finansowe i 
rzeczowe projektów Fundacji. 
Fundacja zajmuje się realizacją zadań 
społecznie użytecznych i dobroczynnych 
w ramach celów strategicznych wynikają-
cych z jej statutu. Ze główne cele obrała:

działalność charytatywną i pomoc spo-• 
łeczną, w tym: działalność na rzecz 
ludzi ubogich, bezdomnych, chorych i 
cierpiących; pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, działalność 
na rzecz integracji, reintegracji zawodo-
wej i społecznej osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym; działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych; udziela-
nie pomocy finansowej na leczenie i za-
kup sprzętu rehabilitacyjnego; pomoc 
ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
ochronę i promocję zdrowia, w tym: za-• 
kup sprzętu medycznego, specjalistycz-
nych urządzeń i aparatury medycznej, 
leków i innych wyrobów medycznych 
na rzecz placówek służby zdrowia 
współpracujących z fundacją; wspar-
cie działań profilaktycznych i pomocy w 
udzielaniu specjalistycznych świadczeń 

MPKZP 
w sprawozdaniu 

za 2020 r.  

konsultacyjnych i leczniczych ze strony 
placówek służby zdrowia;
wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, • 
edukacji, oświaty i wychowania, w tym 
pomoc rzeczowa i finansowa uczniom i 
placówkom oświatowym, opiekuńczym, 
pomocy społecznej, kulturalnym;
ochrona • 
z w i e -
rząt oraz 
ochrona 
środowi-
ska;
dz ia ła l -• 
ność na 
r z e c z 
k u l t u r y 
i sztuki 
oraz dzia-
łalność w 
zakresie 
kultury fizycznej i sportu.

Prezesem Fundacji Pomocy im. Jerzego 
Bernharda jest Pani Ewa Szymura, w jej 
Radzie zasiadają: Henryk Orczykowski - 
Przewodniczący oraz Członkowie: Stefan 
Dzienniak, Małgorzata Jabłońska-Zarębska, 
Marek Mazurek, Ryszard Wandasiewicz. 
Siedziba fundacji mieści się w budynku 
spółki  w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roź-
dzieńskiego 11 a. Strona fundacji: www.
stalprofil.com.pl/fundacja

Formalnie uregulowano funkcjonowanie Komisji 
Janusz Woźniak Przewodniczącym 
Komisji GU, GM i InformatykiW dniu 27 sierpnia br. odbyło się 

zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze Międzyzakładowej Pracowniczej 
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Dą-
browa Górnicza. 
W podsumowaniu działalności kasy Prze-
wodniczący poinformował, iż na począt-
ku 2020 r. liczba członków Kasy wynosiła 
2.853 osoby, na koniec 2020 r. było to 
2.630 członków. Analogicznie do zmniej-
szania zatrudnienia w AMP S.A., liczba 
członków Kasy w ciągu roku zmniejszyła 
się o 223 osoby. Dąbrowska MPKZP ob-
sługuje w sumie 25 podmiotów.
Zarząd MPKZP zatwierdził do wypłaty 880 
wniosków o wypłatę świadczeń na rzecz 
członków.
W związku z upływem kadencji Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej zostały przeprowadzo-
ne wybory nowych członków tych organów 

władzy Kasy na 
kolejną kadencję 
2021-2024.
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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

Zbyt niskie wynagrodzenia zniechęcają kandydatów
Czy czeka nas paraliż 
w komunikacji miejskiej?

Dąbrowska „S”
w tarnogórskim

 Fazosie
W sobotę, 21 sierpnia 2021 r. w Tar-
nowskich Górach odbyły się uroczy-
ste obchody 41. rocznicy pierwszego 
strajku na Górnym Śląsku, który miał 
miejsce w tarnogórskim „Fazosie” 
oraz powstania NSZZ „Solidarność”. 
W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele MOZ NSZZ „Solidarność” Arce-
lorMittal Pland S.A. - Dąbrowa Górni-
cza wraz z pocztem sztandarowym. 

Rozpoczęty 21 sierpnia strajk w Fabryce 
Zmechanizowanych Obudów Ścianowych 
Fazos w Tarnowskich Górach był w lecie 
1980 roku pierwszym protestem solidar-
nościowym na Górnym Śląsku, który dał 
impuls do protestu w jastrzębskich kopal-
niach i hucie Katowice. 

Taki problem dotknął już PKM Tychy, któ-
re 13 sierpnia poinformowało o zawiesze-
niu dwóch linii oraz ograniczeniu kursów 
kolejnych dwóch połączeń. Z informacji 
przekazywanych przez przedstawicieli 
spółki wynika, że w ciągu 3 miesięcy z 
pracy zwolniło się 7 kierowców. Obecnie 
PKM Tychy zatrudnia ponad 240 kierow-
ców i stara się pozyskać 20 kolejnych.
Jak informuje Andrzeja Badura, przewod-
niczący Regionalnej Sekcji Komunikacji 
Miejskiej NSZZ „Solidarność” i szef związ-
ku w PKM Sosnowiec, niedobory kadrowe 
to szerszy problem. Na brak kierowców 
narzeka większość przedsiębiorstw ko-
munikacyjnych w naszym regionie. Jego 
zdaniem kierowców zniechęcają przede 
wszystkim mało atrakcyjne zarobki. – 
Ludzie dzwonią do kadr i pytają, czy bez 
dodatków np. za nadgodziny czy pracę w 
nocy, czyli na „gołym” etacie zarobią po-
nad 3 tys. na rękę. Gdy się dowiadują, 
że nie, to odkładają słuchawkę – mówi 
Andrzej Badura. Podkreśla że, w czasie 
największych obostrzeń związanych z 
pandemią COVID-19 część kierowców au-
tobusów z branży turystycznej zatrudniła 
się w komunikacji miejskiej. Gdy sytuacja 
w turystyce się poprawiła, wrócili oni do 
dawnej pracy. Kierowców autobusów kusi 
też praca na TIR-ach, gdzie mogą zarobić 
znacznie więcej.
Słowa Badury potwierdza Sławomir Hen-

Przewoźnikom organizującym transport publiczny w naszym regionie coraz 
trudniej znaleźć kierowców chętnych do pracy. Potencjalnych kandydatów 
zniechęcają niskie zarobki i wysoki koszt uzyskania niezbędnych kwalifika-
cji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, przedsiębiorstwa komunikacyjne mogą 
stanąć przed koniecznością zawieszenia niektórych linii i ograniczenia licz-
by połączeń.

Potrzeba 100 tysięcy podpisów poparcia
Emerytury za staż.
Do końca zbiórki zostało niewiele czasu
Do 6 października NSZZ „Solidarność” w całym kraju musi zebrać co najmniej 
100 tys. podpisów poparcia, aby Sejm zajął się obywatelskim projektem ustawy 
w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Od kilku tygodni przedstawi-
ciele śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” zbierają podpisy w zakładach pracy, w 
biurach terenowych Zarządu Regionu oraz na ulicach największych miast na-
szego regionu.
25 sierpnia związkowcy ze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” zbierali podpisy w centrum Kato-
wic. Stolik ustawili nieopodal Teatru Śląskiego. – Głównie podpisywały się osoby w średnim wie-
ku, takie które już myślą o emeryturze i chciałyby mieć możliwość przejścia na to świadczenie 
wcześniej, niż wynikałoby to z powszechnego wieku emerytalnego. Z kolei ludzie młodzi zatrzy-
mywali się, żeby z nami porozmawiać i poznać założenia projektu – powiedział Krzysztof Piętak, 
szef biura terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowi-
cach. Związkowcy z jaworznickiej „Solidarności” zbiórkę podpisów w centrum miasta rozpoczęli 
12 sierpnia. – Ludzie byli pozytywnie nastawieni. Podchodzili do naszego stolika, czytali plakaty, 
dopytywali się o szczegóły projektu. Ci, którzy już sami są na emeryturze, podpisywali się na 
listach, bo jak mówili, chcą pomóc swoim dzieciom – powiedziała Malwina Mastalerz. 
Podpisy są zbierane również w naszej Komisji - budynek DAMM 4, sekretariat  Związku.                     
                                                                                Więcej: solidarnosckatowice.pl

ne, przewodniczący „Solidarności” w PKM 
Katowice. – W zależności od długości mie-
siąca i liczby dni wolnych w PKM Katowice 
brakuje od 30 do 40 kierowców. Planiści 
robią, co mogą, żeby utrzymać wszystkie 
linie autobusowe, ale jest to coraz trud-
niejsze – mówi.
Jak informuje Tadeusz Olejnik, przewod-
niczący „S” w PKM Gliwice, w tej firmie 
„od ręki” należałoby zatrudnić 15 kierow-
ców. – Dziury łatane są nadgodzinami, 
ale jak długo tak można funkcjonować? 
– pyta przewodniczący „S” w gliwickim 
przedsiębiorstwie komunikacyjnym.
W ocenie przedstawicieli „Solidarności” 
barierą zniechęcającą do podjęcia pracy 
w komunikacji miejskiej są także wysokie 
koszty uzyskania uprawnień do przewozu 
pasażerów autobusami. To wydatek od 8 
tys. zł do 10 tys. zł. – W PKM Katowice na 
starcie kierowca dostaje stawkę zbliżoną 
do płacy minimalnej. Jeśli wcześniej za-
ciągnął kredyt na zrobienie prawa jazdy 
i odpowiednich uprawnień, to nie jest w 
stanie go spłacać – zaznacza Sławomir 
Henne.       Więcej: solidarnosckatowice.pl

Spotkanie Piotr Duda 
- Marlena Maląg: 
Praca wróciła na 
swoje miejsce!

Podczas spotkania przewodniczące-
go NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy 
z Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Marleną Maląg w dniu 19 
sierpnia br., dokonano inwentaryza-
cji najważniejszych problemów, które 
należy rozwiązać. W rozmowie brał 
udział również Henryk Nakonieczny, 
członek Prezydium KK odpowiedzialny 
za dialog społeczny.
Po odwołaniu wicepremiera Jarosława Go-
wina, dotychczasowego ministra rozwoju, 
pracy i technologii, resort pracy ponow-
nie wrócił do ministerstwa rodziny i spraw 
społecznych. Dlatego głównym tematem 
była inwentaryzacja spraw i problemów, 
które przez 10 miesięcy tego „ekspery-
mentu” się nawarstwiły.
- Wszyscy z satysfakcją przyjęliśmy po-
wrót pracy do polityki społecznej i rodzin-
nej, a więc do sprawdzonego modelu, 
gdyż oddanie pracy biznesowi i to pod 
przewodnictwem skrajnego liberała od 
samego początku było skazane na poraż-
kę – powiedział po spotkaniu Piotr Duda.
Rozmawiano nie tylko o funkcjonowaniu 
Rady Dialogu Społecznego, którego prze-
wodniczenie przejmie najprawdopodob-
niej minister Maląg, ale również bieżących 
problemach, w tym licznych postulatach 
„Solidarności”.   Źródło: solidarnosc.org.pl

fot. M. Nowak
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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Gór-
nicza posiada dla Członków Związku bilety do 

S l a s k i e g o  W e s o l e g o 
M i a s t e c z k a  L E G E N D I A

Dystrybucja biletów odbywa się  „na zamówienie” – zainteresowani Człon-
kowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość 
zamówionych biletów w sekretariacie Związku budynek DAMM 4, pok. nr 
7, tel. 61-05. O terminie odbioru biletów zostaną poinformowani.
Koszt jednodniowego biletu: 45 zł. (na sezon 2021, max do 31.10)
Szczegółowe informacje dostępne są w sekretaria-cie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa 
Górnicza posiada dla Członków Związku bilety do 

A m e r y k a n s k i e g o 
P a r k u  R o z r y w k i 

T W I N P I G S
Twinpigs to pierwszy w Polsce Park Rozrywki czerpiący garścia-
mi z amerykańskich klasyków. Ponad 10 hektarów miasteczka 
podzielono na tematyczne strefy nawiązujące do historii i kultury 
zza oceanu. Odkrywanie Ameryki rozpoczyna się wraz z Kolumbem 
przy wejściu, dalej na Gości czeka m.in. hawajska plaża, stacja 
kosmiczna i meksykańska hacjenda. Przetestuj ponad 50 atrakcji! 
Koszt jednorazowego biletu - 23 zł. Dla dzieci do 100 cm wzro-
stu - cena biletu wynosi 15 zł, takie bilety można zakupić w kasach 
biletowych Twinpigs. 
Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretaria-
cie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  
Godziny otwarcia prezentują się następująco: 
CZERWIEC (Od 1 czerwca do 25 czerwca): Czw-Pt: 09:00 - 15:00
Sob-nd: 10:00 - 18:00
CZERWIEC (Od 26 czerwca do 30 czerwca): Wt-Pt: 10:00 - 18:00
Sob-Nd: 10:00 - 18:00
LIPIEC/SIERPIEŃ: Wt-Nd: 10:00 - 18:00
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK: Sob-Nd: 10:00 - 18:00 

Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,

Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09  Nakład 1.000 egz.

MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku ku-
pony do kina.   
Kupony, których cena wynosi 11 zł można wy-
korzystać na dowolnie wybrany seans zarów-
no w technologii 2D, jak i 3D w kinach zlokali-
zowanych: w Dąbrowie Górniczej - CH Pogoria 
oraz w Sosnowcu. Po wybraniu filmu należy zgłosić się wraz z kuponem do kasy kina i wymienić go na bilet.  
Kupony są do nabycia przez Członków Solidarności w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok. 6. Zaintere-
sowane osoby są zobowiązane do osobistego odbioru biletów. 
Ilość kuponów na 1 osobę w danym  miesiącu jest ograniczona (2 sztuki), kupony są dostępne przez cały miesiąc. 
Informujemy jednocześnie, iż termin ważności 
zakupionych w Solidarności w ostatnim czasie 

karnetów został przez Helios 
wydłużony do dnia 30 listopa-
da 2021 r. 

,

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Gór-
nicza posiada dla Członków Związku bilety do 

p a r k u  r o z r y w k i 
E N E R G Y L A N D I A 

Dystrybucja biletów odbywa się  „na zamówienie” – zainteresowani Człon-
kowie Związku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość 
zamówionych biletów w sekretariacie Związku budynek DAMM 4, pok. nr 
7, tel. 61-05. O terminie odbioru biletów zostaną poinformowani.

Koszt jednorazowego biletu: normalny (od 12 lat) – 110 zł; ulgowy – 70  zł; dzieci od 1 roku do 3 lat -  1 zł. 
Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  
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