
Pismo
Niezależnego 
Samorządnego
Związku 
Zawodowego

Ukazuje się od 15 września 1980 roku
IS

SN
 1

50
5-

67
24

Nr 19/2021 (805)      HUTA KATOWICE         14 grudnia 2021

Rozbieżności zbyt duże, by je pokonać w kilka dni
Negocjacje płacowe nie zakończą się 
w deklarowanym terminie?
Trudno będzie zakończyć negocjacje płacowe na 2022 r. 
w deklarowanym przez pracodawcę terminie - 17 grudnia 
br. Pomimo zintensyfikowania spotkań - dzielące strony 
różnice są tak duże, że kolejne rozmowy ich specjalnie 
nie niwelują. Pomimo, że każda ze stron zmodyfikowa-
ła pierwotne stanowiska - oczekuje od drugiego bardziej 
zdecydowanych ruchów.  
Podczas ostatniego spotkania negocjacyjnego, które odbyło się 
13 grudnia br.  to pracodawca - w odpowiedzi na wcześniejszy 
ruch związków zawodowych przedstawił swoją propozycję w za-
kresie wzrostu płac pracowników w roku 2022.    Więcej str. 3

Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza

NSZZ

Brak uzgodnień 
co do rozwiązań 

socjalnych na 2022 r.
Do dnia dzisiejszego nie udało się stro-
nom uzyskać konsensusu co do rozwią-
zań, jakie miałby zawierać Regulamin 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych dla pracowników Arcelor-
Mittal Poland S.A. na 2022 r. Pomimo 
że wszystkie organizacje związkowe 
działające w spółce artykułują wspól-
ne stanowisko - pracodawca twardo 
przelicza wpływy i ewentualne wydat-
ki z przyszłorocznego funduszu i od-
rzuca rozwiązania  mogące zwiększyć 
wydawanie środków.     Więcej str. 3

Ustawa o dniach wolnych od pra-
cy stanowi, że wszystkie niedziele i 
określone święta są dniami wolnymi 
od pracy. Pracownicy ArcelorMittal 
Poland S.A. ponad ogólne przepisy 
zyskują dodatkowo jeszcze jeden 
dzień wolny wynikający z zapisów 
Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy - Dzień Hutnika.   Więcej str. 2

Rok 2022 
w kalendarzu 
pracownika

Nagrody w AMP
wypłacone w grudniu
Łącznie 420 zł nagród zostało wy-
płacone pracownikom ArcelorMittal 
Poland wraz z wynagrodzeniem za 
listopad 2021 r. - w dniu 10 grudnia 
br.  Wypłata nagród stanowi realiza-
cję porozumienia płacowego na 2021 
r. zawartego między pracodawcą a 
organizacjami związkowymi funk-
cjonującymi w spółce.    Więcej str. 2

Dąbrowska 
Solidarność z medalem 

Pro Patria
13 grudnia br., w 40 rocz-
nicę wprowadzenia  w Pol-
sce stanu wojennego Mię-
dzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ „Solidar-
ność” ArcelorMittal Poland 
S.A. - Dąbrowa Górnicza 
odznaczona została meda-
lem Pro Patria. Uroczyste 
uhonorowanie miało miej-
sce w Łaźni Łańcuszkowej 
zabytkowej Sztolni Królowa 
Luiza w Zabrzu. Więcej str. 4    
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C. d. z str. 1      W związku z wykonaniem przez AMP zakładanego w biznesplanie  
wyniku finansowego EBITDA za 10 miesięcy 2021 r. - zgodnie z zawartym porozumie-
niem płacowym na 2021 r. uprawnieni pracownicy, otrzymali wraz z wynagrodzeniem 
za listopad br. maksymalną nagrodę za wynik EBITDA - 170 zł. Uprawnionymi do 
nagrody w pełnej wysokości są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy przepracowali 
ten okres oraz którzy w dniu 1 grudnia br. pozostawali w zatrudnieniu. Nagroda jest 
pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc w związku z 
zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca. Do okre-
su przepracowanego zalicza się również świadczenie pracy na rzecz Spółki w Interims 
lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP jeśli przypadało bezpośrednio przed za-
trudnieniem w AMP, okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP 
nie przekraczający 7 dni. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu 
pracy określonego w umowie o pracę. W związku z pandemią COVID-19 nagroda nie 
jest pomniejszana z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub 
opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.
Ponadto pracownicy, którzy przepracowali cały 2020 r. oraz pozostawali w zatrudnieniu 
na dzień 1 grudnia 2021 r. wraz z listopadowym wynagrodzeniem otrzymali dodatkową 
nagrodę za wkład w pracę w 2020 r. w wysokości 250 zł. 
Łącznie wysokość nagród wyniosła 420 zł, a ich wypłata jest realizacją porozumienia 
płacowego zawartego na 2021 r. przez pracodawcę i organizacje związkowe funkcjo-
nujące w AMP.  

Upominek z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia w wysokości 250 zł otrzy-
ma każdy Członek Międzyzakłado-
wej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” ArcelorMittal Poland 
S.A. - Dąbrowa Górnicza. Środki zo-
stały przelane na karty Edenred. 

Decyzją Międzyzakładowej Komisji dą-
browskiej Solidarności tegoroczny upo-
minek z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia wynosi 250 zł dla każdego Członka 
Związku. Wartość upominku została 
przelana w piątek, 10 grudnia br. 
na karty Edenred, które Członkowie 
Związku otrzymali w ubiegłym roku. 
Zgodnie z przyjętą przez MK Uchwałą 
uprawnionymi do otrzymania upominku 
są Członkowie dąbrowskiej Solidarności, 
którzy na dzień 31 października br. mają 
opłaconą składkę członkowską.      
Nowi Członkowie Solidarności kartę 
otrzymają od Przewodniczącego Komisji, 
do której przynależą. 
Osoby, które kartę zagubiły lub mają 
problemy z numerem PIN powinny 
fakt ten zgłosić do sekretariatu Związku 
- tel. 61-05. 

Realizacja porozumienia płacowego na 2021 r. 
Nagrody w AMP wypłacone w grudniu  

Pracownicy AMP mają 250 dni do przepracowania
Rok 2022 w kalendarzu pracownika

Przypominamy Członkom dąbrow-
skiej Solidarności o odbiorze paczek 
mikołajkowych dla dzieci. Paczki 
dla dzieci wydawane są w siedzibie 
Związku - DAMM 4, pok. nr 11 w go-
dzinach 7.00 - 15.00. 
Przy odbio-
rze upomin-
ku niezbędne 
jest okazanie 
d o k u m e n t u 
potwierdza-
jącego tożsa-
mość Członka 
Związku. 
W tym roku 
uprawnionymi 
do upominku 
są dzieci uro-
dzone w okre-
sie od 1 stycz-
nia 2006 r. do dnia 31 października 2021 
r., a warunkiem koniecznym do otrzymania 
paczki jest opłacona składka członkowska 
za październik 2021 r. oraz dostarczony do 
Związku akt urodzenia dziecka. 
Paczki wydawane są z zachowaniem peł-
nych zasad reżimu sanitarnego. 
                    Serdecznie zapraszamy!  

Paczki mikołajkowe
dla dzieci 

od Solidarności

Upominek świąteczny 
Solidarności

na kartę Edenred

C. d. ze str. 1      Kalendarz dni ustawowo wolnych na przyszły rok przedstawia się 
następująco:
• 1 stycznia (sobota) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki;
• 6 stycznia (czwartek) - Trzech Króli;
• 17 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc;
• 18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;
• 1 maja (niedziela) - Święto Pracy;
• 3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja;
• 5 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);
• 16 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;
• 15 sierpnia (poniedziałek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto 

Wojska Polskiego;
• 1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych;
• 11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości;
• 25 grudnia (niedziela) - Boże Narodzenie;
• 26 grudnia (poniedziałek) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2022 r. 7 świąt wypada w środku tygodnia. Pamiętać jednak należy, i zgodnie z zapi-
sami Kodeksu Pracy święta będące dniami wolnymi, które wypadają w sobotę obniżają 
wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym - pracodawca w takim przypadku 
zobowiązany jest do wyznaczenia innych dni wolnych. Takim dniem jest 1 stycznia - w 
zamian wyznaczono wolne na dzień 21 stycznie 2022 r. (piątek). Święta wypadające w 
niedzielę nie obniżają natomiast wymiaru czasu pracy. 
Ponadto w AMP pracownicy mają dodatkowy dzień wolny od pracy gwarantowany zapisami 
ZUZP - Dzień Hutnika, który jest obchodzony 4 maja. W 2022 r. wypada on w środę. 
Dla pracowników AMP zatrudnionych w jednozmianowej, dwuzmianowej i trzyzmiano-
wej organizacji czasu pracy dniami wolnymi są też wszystkie soboty, gdyż zgodnie z 
par. 19 „Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy, z wyjątkiem przypadków, gdy 
dzień wolny wyznaczony zostanie w innym dniu niż sobota”.

Przypominamy, że powyżej wymienione dni wolne - w przypadku pracowników zatrud-
nionych w 4BOP pomniejszają wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym 
- art. 147 KP stanowi, iż w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład 
czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną 
liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co-
najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy przypadających w tym okresie.
Podsumowując rok 2022 - pracownicy AMP będą mieli do 
przepracowania 2000 godzin, czyli 250 dni.
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Rozbieżności zbyt duże, by je pokonać w kilka dni
Negocjacje płacowe nie zakończą się 
w deklarowanym terminie?

 

Pracodawca w ramach dostosowania do przepisów... 
Nowy Ład wpływa na sposób 
wyliczenia podatku dochodowego

W związku z faktem, iż tzw. Polski Ład został zatwierdzony, a 
wprowadzone nim zmiany wpłyną na sposób wyliczeń podatku 
dochodowego wynikający ze stosunku pracy - pracodawca przy-
gotował biuletyn informacyjny szczegółowo zawierający najistot-
niejsze dla pracownika informacje.  
Zgodnie z przekazaną informacją - pracownik winien samo-
dzielnie ocenić ile wyniesie jego roczny przychód oraz w 
jakim przedziale przychód ten będzie się mieścił. Kwota ta 
będzie podstawą do wyliczenia ulgi dla klasy średniej za cały rok 
2022. Pracodawca w każdym miesiącu dokona rozliczenia zaliczek 
na podatek od przychodów pracownika, z uwzględnieniem ulgi dla 
klasy średniej. Jeżeli na podstawie własnych szacunków pracownik 
chce zrezygnować z naliczania miesięcznej ulgi przez pracodawcę 
- musi złożyć stosowne oświadczenie każdorazowo na dany rok 
podatkowy. Ulgę dla klasy średniej można samodzielnie rozliczyć w 
zeznaniu rocznym. Możliwe jest skorzystanie z rozwiązania Zero-
wy PIT dla rodzin 4+, po złożeniu stosownego oświadczenia. 
Wynagrodzenie za grudzień 2021 r. wypłacane w styczniu 2022 r. 
podlega zmianom podatkowym zawartym w podpisanej ustawie, 
ponieważ jest przychodem w roku 2022. Jeżeli osoba zatrudniona 

o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla rodzin;• 
o wspólne opodatkowanie;• 
dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek do-• 
chodowy od osób fizycznych 

dostępne są również na naszej stronie internetowej:                      
www.hksolidarnosc.pl

osiąga dochody powyżej progu podatkowego 
i zamierza się rozliczyć wspólnie z małżon-
ką/małżonkiem, którego dochody nie prze-
kraczają tego progu, konieczne jest złożenie 
oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu 
każdorazowo na dany rok podatkowy.
Wzory oświadczeń:

o zaprzestanie stosowania ulgi podat-• 
kowej z tytułu potrącenia kwoty wolnej 
oraz wycofanie z dokumentacji złożonego 
oświadczenia PIT-2; 
o niestosowanie ulgi dla klasy średniej;• 

16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 29 października 2021 r. o 
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania 
zawarte w ustawie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Zmiany wpłyną na 
sposób wyliczeń podatku dochodowego wynikającego ze stosunku pracy. 

C. d. ze str. 1     Pracodawca w ramach 
zmodyfikowanego stanowiska w za-
kresie podwyżek płac zaproponował: 

podwyżkę miesięcznej płacy zasadni-• 
czej średnio o kwotę 170 zł, przy czym 
środki te mają zostać podzielone w 
następujący sposób: 80 zł na wzrost 
płacy zasadniczej dla każdego pracow-
nika oraz 90 zł z przeznaczeniem na 
podwyżki indywidualne;
wypłatę nagrody za wkład pracy pra-• 
cowników w funkcjonowanie spółki w 
roku 2021 w wysokości 1.000 zł;
wypłatę nagrody za wynik EBITDA w • 
wysokości 250 zł.

Wcześniej strona związkowa przed-
stawiła stanowisko:

podwyżka miesięcznych płac zasad-• 
niczych pracowników objętych ZUZP 
średnio o kwotę stanowiącą 8% śred-
niego miesięcznego wynagrodzenia 
w AMP za 10 m-cy 2021 r., metodą 
uzgodnioną przez strony; 
wypłata nagrody za wkład pracy pra-• 
cowników w funkcjonowanie spółki w 
roku 2021 w wysokości 2.000 zł dla każ-
dego pracownika plus 30% w przypadku 
ewentualnego przekroczenia zakładane-
go w biznesplanie wskaźnika EBITDA;
wypłata nagrody za wynik EBIDTA w • 
wysokości 500 zł z możliwością jej 
zwiększenia o 30% w przypadku osią-
gnięcia lepszego od zakładanego wy-
niku EBITDA;
podniesienie pracownikom poziomu • 
dotychczasowego ubezpieczenia opieki 
medycznej do min. pakietu Komfort. 

Argumenty negocjacyjne stron są różne 
i pomimo faktu, że Grupa AM w 2021 r. 
osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe 

- pracodawca nie bierze ich pod uwagę 
podkreślając, że wypracowany zysk doty-
czy 2021 r., a negocjowane podwyżki są 
na rok następny i będą wywoływać rów-
nież skutki w latach następnych.  
Pracodawca zwraca uwagę, iż w 2021 r 
ogólny wzrost płac pracowników spółki 
był znacznie wyższy od inflacji. Złożyły 
się na niego poza porozumieniem pła-
cowym dwukrotnie dokonane w trakcie 
roku podwyżki indywidualne dla dużych 
grup pracowników, a także - jak pod-
kreślają przedstawiciele pracowników 
- wdrożenie nowego ZUZP, który zasad-
niczo zmienił warunki wynagradzania 

pracowników powodując wzrost wskaź-
nika wynagrodzeń. 
Związkowcy oczekują od pracodawcy na 
przedstawienie wnioskowanych z obsza-
ru kadrowo-płacowego danych, które 
odzwierciedlają rzeczywistą sytuację pra-
cowników w spółce, gdyż posługiwanie się 
wskaźnikiem średniego wynagrodzenia 
nie daje obrazu zarobków największych 
grup pracowników, tj. produkcyjnych. 
Kolejne spotkanie negocjacyjne ma się 
odbyć w środę 15 grudnia, jednak w oce-
nie przedstawicieli dąbrowskiej Solidar-
ności biorących udział w negocjacjach 
- nie wydaje się realnym deklarowany 
przez pracodawcę termin zawarcia poro-
zumienia płacowego na przyszły rok 17 
grudnia 2021 r. Chyba, że pracodawca 
zdecydowanie podwyższy ofertę podnie-
sienia wynagrodzeń pracownikom spółki, 
na co strona społeczna oczekuje już od 
kilku spotkań. 

Pomimo wspólnego stanowiska wszystkich organizacji  
Brak uzgodnień co do rozwiązań 
socjalnych na 2022 r.
C. d. ze str. 1     Pomimo znacznych ustępstw w zakresie konkretnych zapisów Regu-
laminu ZFŚS na 2022 r. strony nadal nie doszły do porozumienia co do ostatecznego 
kształtu prowadzenia działalności socjalnej w przyszłym roku. 
Jak podkreśla Mirosław Nowak - negocjujący Regulamin socjalny z ramienia Soli-
darności - strona pracodawcy do proponowanych przez Związki zmian w odniesieniu 
do obecnie funkcjonujących rozwiązań podchodzi czysto matematycznie i wykazuje, 
że  luzowanie dotychczasowych zapisów spowoduje znaczne przekroczenie wydatków 
w odniesieniu do przyszłorocznych wpływów. Nie podważam tego, jednak musimy 
mieć na uwadze, że pomimo iż w przyszłym roku odpis na ZFŚS będzie na poziomie 
z 2019 r., a dodatkowy odpis wynikający z ZUZP decyzją pracodawcy nie zostanie 
uruchomiony - to w AMP jesteśmy w dobrej sytuacji ze względu na oszczędności na 
funduszu z lat uprzednich. Uważam, że w tak trudnej, jaką dzisiaj mamy sytuacji, po-
winniśmy te środki skierować na pomoc socjalną dla naszych pracowników. Nie mu-
simy chomikować zaoszczędzonych pieniędzy z roku na rok. Regulamin powinniśmy 
określić na poziom aktualnie posiadanych zasobów, w które wchodzą oszczędności z 
lat ubiegłych. Zamrożony i dodatkowy odpis przecież w końcu zostanie odblokowany, 
wówczas zwiększy się również wysokość wpływu na fundusz. 
Na dzień dzisiejszy strony nie uzgodniły terminu kolejnego spotkania.
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Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie wynikające z umowy o pra-
cę  wynosić będzie 3.010 zł. brutto. Minimalna stawka godzinowa dla umów 
cywilnoprawnych równa będzie 19,70 zł brutto.
Minimalne wynagrodzenie za pracę od Nowego Roku wzrośnie w odniesieniu do roku 
2021 o 210 zł (7,5%) i będzie wynosiło 3.010 zł brutto. Po odliczeniu składek na ubez-
pieczenie emerytalne i rentowe wynagrodzenie minimalne wyniesie 2.163,56 zł. To, ile 
pracownik otrzyma do ręki indywidualnie uzależnione jest od podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT), bowiem zgodnie ze zmianami - wiele osób  go nie zapłaci, a 
niektóre osoby będą go płacić przez 10 m-cy.
Pamiętać należy, że do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się: dodatku za pracę w 
nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i odprawy rentowej.
Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2022 wzrośnie do kwoty 19,70 zł brutto. 
Płaca minimalna w 2022 r. wynosić będzie 50,8% prognozowanego na przyszły rok 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5.922,00 zł.
Brak wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającego z przepisów prawa 
stanowi wykroczenie, za które pracodawca może zostać ukarany sądownie grzywną 
w wysokości do 1.000 zł do 30.000 zł lub przez Inspektora Pracy karą od 1.000 zł do 
2.000 zł, a w przypadku dwukrotnego takiego wykroczenia na przestrzeni dwóch lat - 
mandatem do 5.000 zł. 
Rozporządzenie ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. zostało przyjęte 
przez Radę Ministrów 14 września 2021 r. 

Wystąpienie 

Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci 
Dąbrowska „S” z medalem Pro Patria
C. d. ze str. 1   Medal dla dąbrowskiej Solidarności  
został przyznany na wniosek Stowarzyszenia Re-
presjonowanych w stanie wojennym Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego w uznaniu szczególnych zasług 
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Medalami „Pro Patria” i „Pro Bono Polaniae” uhono-
rowani zostali również Stanisław Płatek, Krzysztof 
Pluszczyk,  Antoni Gierlotka, Stanisław Brzeźniak, 
Robert Ciupa - oraz organizacje NSZZ „S” Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Po-
kolenie, NSZZ „S” KWK Piast, NSZZ „S” KWK Zie-
mowit, Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK 
Wujek w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 
r, NSZZ „S” KWK Zofiówka (d. Manifest Lipcowy), 
NSZZ „S” KWK Ruda – Ruch Bielszowice i Porozu-
mienie Katowickie 1980 Stowarzyszenie Na Rzecz 
Pamięci. 

Pracownicy, którzy zachorowali na Covid-19, a nie otrzymali 
od NFZ pulsoksymetru - niezależnie od wieku - mogą go bez-
płatnie dostać z AMP celem monitowania stanu zdrowia. Aby 
otrzymać urządzenie pracownik winien zgłosić taką potrzebę 
do bezpośredniego przełożonego. W ramach możliwości pul-
soksymetr zostanie dostarczony do chorującego przez kierow-
cę AMP. 
Pulsoksymetr można otrzymać również w ramach zdalnej opie-

ki PZU, która dodatkowo oferuje kon-
sultacje telemedyczne lekarzy oraz z 
psychologiem, edukację medyczną i 

Wsparcie spółki w trudnym czasie pandemii 
Rehabilitacja pocovidowa i pulsoksymetry
dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

24 grudnia 2021 r. 
dniem wolnym w AMP

Wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,5%
Płaca minimalna od Nowego Roku

Przypominamy pracownikom Arcelor-
Mittal Poland S.A., że wigilia Bożego 
Narodzenia - 24 grudnia 2021 r. jest 
dniem wolnym od pracy. Pracodawca 
rekomenduje również wykorzysta-
nie przez pracowników umysłowych 
urlopów wypoczynkowych w okresie 
20-31 grudnia br.  
Zgodnie z ubiegłorocznymi wytycznymi 
- w zamian za święto Bożego Narodze-
nia w tym roku przypadające w sobotę - 
pracodawca wyznaczył inny dzień wolny 
od pracy - 24 grudnia br. Przypominamy 
więc, że dla pracowników wykonujących 
pracę w systemie jednozmianowej, dwu-
zmianowej i trzyzmianowej organizacji 
czasu pracy wigilia Bożego Narodzenia 
jest dniem wolnym. Pracownikom 4 BOP 
natomiast święto przypadające w sobotę 
pomniejsza wymiar czasu pracy w danym 
okresie rozliczeniowym. 
Jak poinformował pracodawca - wzorem 
ubiegłych lat w okresie od 20 do 31 grud-
nia br. zachęca pracowników umysłowych 
do wykorzystania urlopów w trakcie 
przerwy świątecznej oraz w pierwszym 
tygodniu stycznia 2022 r. Rekomendacja 
ta nie dotyczy mistrzów, kierowników li-
niowych i zmianowych. 

40 rocznica 
wprowadzenia 

stanu wojennego
13 grudnia br. - w 40 rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego w Polsce 
przedstawiciele dąbrowskiej Solidarno-
ści złożyli kwiaty pod Krzyżem znajdują-
cym się za bramą główną Huty Katowi-
ce, odwiedzili także 
inne upamiętniające 
te wydarzenia miej-
sca na terenie zakła-
du pracy, w tym min. 
na terenie dawnego 
P-11, Wielkich Pie-
ców i Stalowni. 
Podczas spotkań w 
tych symbolicznych 
miejscach wiele uwa-
gi poświęcono wspo-
mnieniom wydarzeń z 
lat 80.    

W dniu 14 grudnia w godz. 17.30-19.30 odbędzie się pierwsze czytanie oby-
watelskiego projektu ustawy - "Emerytura za staż".
W związku z obostrzeniami pandemicznymi Związek nie organizuje pikiety i nie tworzy 
delegacji do Sejmu (na galerię). W debacie udział weźmie przedstawiciel Solidarności 
- Marcin Zieleniecki wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą. Towarzyszyć im będą w 
ramach tzw. głosu doradczego Henryk Nakonieczny i Bogdan Kubiak.
Zachęcamy do śledzenie na żywo transmisji internetowej na kanale tvparlament.pl 

Inicjatywa Solidarności w Sejmie
Emerytury za staż - I czytanie

ciągu 2 dni pracownik bezpłatnie otrzyma pulsoksymetr do mo-
nitorowania stanu zdrowia. 
Ponadto pół roku temu zarząd AMP zdecydował o uruchomieniu 
programu rehabilitacji pocovidowej realizowanego przez Fun-
dację Ochorny Zdrowia, do którego są typowane przez przeło-
żonych osoby odczuwające przez długi okres czasu po chorobie 
negatywne dolegliwości i mające problem z powrotem do zdro-
wia, pracy i normalnego funkcjonowania. 
Prowadzona w ramach programu FOZ rehabilitacja opiera się 
o wskazania lekarzy specjalistów sprawujących opiekę nad pa-
cjentem, np. wynikających z zaleceń poszpitalnych. 

dostęp do sprawdzonych źródeł in-
formacji o COVID-19.
By skorzystać z programu nale-
ży wysłać SMS o treści COVID na 
numer 4102. Pracownik zostanie 
umówiony na konsultację teleme-
dyczną, podczas której lekarz po-
dejmie decyzję o zakwalifikowaniu 
do programu Zdalnej Opieki COVID. 
Po zakwalifikowaniu do programu w 

ArcelorMittal Poland w tym trudnym czasie pandemii podejmuje szereg działań za-
pobiegawczych zakażeniom, ale również w ramach wsparcia pracowników, którym 
nie udało się uniknąć zachorowania spółka zakupiła pulsoksymetry i wprowadziła w 
ramach Fundacji Ochrony Zdrowia rehabilitację pocovidową. 

fot. A. Lorek 
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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

Niewykonanie polecenia to niewykonanie rozkazu 
Na stan wojenny 
robotnicy odpowiedzieli protestami

Regionalne obchody 
upamiętniające 
społeczny opór 

wobec 
stanu wojennego

Stan wojenny trwał 586 dni. W pierwszych godzinach wyprowadzono na ulice 70 
tys. żołnierzy i 30 tys. milicjantów. Około 10 tys. osób internowano. Dowiedz 
się więcej z ekspozycji Instytutu Pamięci Narodowej. 
W siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 10 grudnia odbyła się 
prezentacja wystawy elementarnej IPN „Stan wojenny 1981–1983”. Ekspozycja będzie 
dostępna dla zwiedzających do 29 grudnia. Teraz również można zapoznać się z jej 
treścią również online na stronie www.ipn.gov.pl
Treść ekspozycji zaprezentowali prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk, Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, oraz Krzysz-
tof Drażba, naczelnik OBEN IPN Gdańsk. 
Pamiętajmy o ofiarach stanu wojennego – zamordowanych, tysiącach więzionych, inter-
nowanych, masowo zwalnianych z pracy i zmuszanych do emigracji – mówił prof. Golon.
Krzysztof Dośla podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej za przygotowanie wysta-
wy. Wskazał, że potrzeba było wielu lat, by w wolnej ojczyźnie można było stwierdzić, 
że stan wojenny był zbrodnią przeciwko narodowi.
13 grudnia 1981r. świat dowiedział się o utworzeniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowe-

Pierwsze strajki wybuchły już 13 grudnia, 
kilka godzin po ogłoszeniu stanu wojen-
nego i przejęciu władzy przez Wojskową 
Radę Ocalenia Narodowego z gen. Woj-
ciechem Jaruzelski na czele. – Informa-
cje o brutalnych zatrzymaniach działaczy 
„Solidarności” zaczęły napływać do zakła-
dów pracy o godzinie pierwszej, drugiej 
w nocy, co odruchowo wzbudzało chęć 
protestu – mówi dr Jarosław Neja z Od-
działu Instytutu Pamięci Narodowej w 
Katowicach. Jak zaznacza, załogi decydo-
wały się na strajki okupacyjne, bo była to 
sprawdzona forma protestu. Sięgano po 
nie latem w 1980 roku i w ciągu 16 mie-
sięcy rewolucji „Solidarności”.
Dniem, w którym robotnicze protesty 
zdecydowanie przybrały na sile, był 14 
grudnia. Ludzie, którzy przychodzili na 
pierwszą zmianę, nie podejmowali pra-
cy, tylko gromadzili się na masówkach. – 
Już wiedziano więcej o stanie wojennym, 
więc zaczęto tworzyć pakiety postulatów. 
Ich rdzeń we wszystkich zakładach był 
taki sam. Domagano się zniesienia sta-
nu wojennego, uwolnienia zatrzymanych, 
przywrócenia działalności „Solidarności”, 
a często także przestrzegania Porozumień 
Sierpniowych – dodaje dr Neja.
Po wprowadzeniu stanu wojennego część 

Od 13 do 28 grudnia 1981 roku na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrow-
skiego strajkowało 40 zakładów pracy, w tym 25 kopalń, a w kilku kolejnych 
zakładach podjęto próby protestu. Strajki były brutalnie tłumione przez ko-
munistyczną władzę.

Praca Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
Wystawa IPN „Stan wojenny 1981–1983”. 
Teraz można zobaczyć ją online

13 grudnia w kościele św. Jadwigi w 
Zabrzu Zaborzu odbyły się uroczy-
stości związane z 40. rocznicą wpro-
wadzenia stanu wojennego. Pod 
krzyżem i obeliskiem upamiętniają-
cym internowanych złożono kwiaty i 
zapalono znicze.
– Komuniści nie zabili w Was internowa-
nych przede wszystkim sumienia. Kiero-
waliście się zasadą, której uczył nas bł. 
ksiądz Jerzy, czyli: „zło dobrem zwycię-
żaj”. Tym dobrem spowodowaliście, że 
żyjemy dzisiaj w wolnej Ojczyźnie – po-
wiedział podczas uroczystości Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności”.       Więcej: solidarnosckatowice.pl

zakładów, m.in. kopalnie i huty, została 
zmilitaryzowana. Stosunek pracy został 
zmieniony na stosunek służbowy, co ozna-
czało, że pracownicy byli traktowani jak 
żołnierze. Niewykonanie polecenia służbo-
wego wiązało się z niewykonaniem rozkazu 
i mogło pociągać za sobą konsekwencje, 
włącznie z karą śmierci. Mimo tak ogrom-
nych zagrożeń górnicy nie odpowiedzieli 
na ultimatum postawione przez gen. Cze-
sława Piotrowskiego, ówczesnego szefa 
resortu górnictwa. 14 grudnia Piotrowski 
zwrócił się do nich z odezwą, w której za-
znaczył, że jeśli w ciągu dwóch godzin od 
jej odczytania zakończą strajki, nie zosta-
ną pociągnięci do odpowiedzialności.
Metodyczna pacyfikacja zakładów pracy 
rozpoczęła się tego samego dnia. W godzi-
nach porannych wygaszono strajk w kato-
wickiej kopalni Wieczorek, a kolejnym kro-
kiem miała być pacyfikacja Huty Katowice. 
Jednak atak na ten zakład się nie powiódł, 
pomimo to zaatakowano katowicką hutę 
Baildon. – Oddziały milicji wkroczyły na 
teren huty. Obiecywano strajkującym, że 
jak zaczną wychodzić, to nie poniosą kon-
sekwencji. Tak się nie stało, tych którzy 
opuszczali hutę czekały ścieżki zdrowia, 
zatrzymano 250 osób. Wielu hutników i 
wspomagających ich studentów zosta-

ło pobitych zarówno na terenie huty, jak 
i po przewiezieniu do komendy miejskiej 
milicji na Kilińskiego – mówi historyk IPN. 
Tego samego dnia wieczorem kilkuset mi-
licjantów stłumiło strajk w rudzkiej kopalni 
Halemba. Górnicy szukali schronienia w 
pobliskiej świątyni.
Jak zaznacza dr Neja, pacyfikację kato-
wickiej kopalni Staszic zaplanowano na 15 
grudnia. W tym dniu zamierzano się tak-
że rozprawić się z górnikami strajkujący-
mi w Rybnickim Okręgu Węglowym. Ude-
rzenie skierowane zostało na jastrzębskie 
kopalnie: Jastrzębie i Moszczenicę. W tej 
pierwszej milicja zachowywała się wyjąt-
kowo brutalnie. – Ludzi bito, demolowano 
zakład, wybijano szyby – mówi dr Neja.
Następnie oddziały milicji i wojska przypu-
ściły szturm na jastrzębską kopalnię Mani-
fest Lipcowy. To właśnie w tym zakładzie 
komunistyczne władze po raz pierwszy 
użyły broni palnej, w wyniku czego po-
strzelonych zostało 4 górników. Mimo 
brutalnych działań władzy część zakładów 
strajkowała dalej. Wciąż protestowali m.in. 
górnicy z kopalni Wujek. Pacyfikacja tego 
zakładu rozpoczęła się 16 grudnia, kilka 
minut przed godziną 11. – W akcji wzięło 
udział blisko 1500 funkcjonariuszy milicji, 
ponad 700 żołnierzy, kilkadziesiąt czołgów 
i bojowych wozów piechoty – wylicza dr 
Neja. Górnicy stawili napastnikom twardy 
opór. Ostatecznie, ok. godz. 12.30 na ko-
palnię wprowadzony został pluton specjal-
ny ZOMO, który zaczął strzelać. Na miejscu 
zginęło 6 górników, 3 kolejnych zmarło w 
szpitalach, 23 osoby zostały postrzelone.
                 Więcej: solidarnosckatowice.pl

go. W jej skład weszło 22 wyższych wojsko-
wych (…), a na jej czele stanął premier PRL 
i I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej gen. Woj-
ciech Jaruzelski. Była tworem pozakonsty-
tucyjnym, formalnie przejęła rządy w kraju 
(…), w rzeczywistości decyzje podejmował 
jednak Jaruzelski wraz z grupą najbliższych 
współpracowników, czyli tzw. dyrektoriat. 
WRON była przedmiotem wielu żartów i kpin 
– popularnie nazywano ją „wroną”.
Wystawa przygotowana przez Oddziałowe 
Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach we 
współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i So-
lidarności, prezentuje podstawowe informacje 
dotyczące okresu stanu wojennego w PRL.
                     Źródło: www.solidarnosc.org.pl
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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górni-
cza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do 

a q u a p a r k u 
N E M O

Koszt jednorazowego biletu - 7 zł Ilość sztuk przysługująca jednej osobie 
ograniczona - 4 szt./miesiąc. 
Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie 
Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  
Ilość biletów jest ograniczona. 
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W s t ą p 
d o  n a s
b o  wa r t o ! 

Co MOZ NSZZ „Solidarność“ Dąbrowa Górnicza oferuje? - sprawdź i wstąp do nas!

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. 

Budynek zwiazkowy DAMM 4 pok. nr 6
telefon: 32 776 61 05 e-mail: hksol@poczta.onet.pl

,


