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Jerzy Goiński - Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”
ArcelorMittal Poland S.A. oraz Szef Solidarności
z dąbrowskiego oddziału AMP nie żyje. Zmarł 1
stycznia br. w wieku 65 lat po nierównej walce
z chorobą.
Śp. Jerzy Goiński urodził się 14 maja 1956 r. w Tarnówce.
Był związany z NSZZ „Solidarność” od początku jej
powstania - praktycznie poświęcając swoje życie
działalności na rzecz innych ludzi.
Śp. Jerzy Goiński był pracownikiem Huty Katowice,
gdzie wraz z innymi robotnikami podjął aktywną walkę z komunistyczną władzą o wolną Polskę i utworzenie wolnego, niezależnego związku zawodowego
Solidarność, którego członkiem był od samego powstania Związku – od 1980 r.
Więcej str. 3

Dodatkowe środki uzgodnione przez strony

Bonus dla zaszczepionych
pracowników AMP i spółek zależnych

W odpowiedzi na wystąpienie strony
społecznej pracodawca podjął decyzję o
wypłacie bonusu dla zaszczepionych pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Informację o bonusie w łącznej wysokości
2.000 zł wraz z życzeniami świątecznymi
przekazał Prezes Zarządu podczas spotkania we wtorek, 21 grudnia br.
Zaszczepionym pracownikom AMP zostanie wypłacony bonus, którego szczegóły wypłaty zostały określone w porozumieniu przedstawicieli AMP
z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi spółki w zakresie wprowadzenia Programu
bonusowego dla pracowników z tytułu promowania przez pracodawcę działań zmierzających do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy.
Więcej str. 3

Międzyzakładowe
Zebranie Delegatów
NSZZ Solidarność

Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 4 stycznia 2022 r.
Uchwałą nr 1/2022 ustaliła termin Międzyzakładowego Zebrania Delegatów MOZ NSZZ
„Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na dzień 19 stycznia 2022 r.
godz. 8.00. MZD odbędzie się w Restauracji
Jedenastka – Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 92 przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych. Podczas zebrania przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające
do władz statutowych Związku.
W związku z pandemią COVID-19 MK
postanowiła odstąpić od obowiązku przeprowadzania zebrań sprawozdawczych
poszczególnych Komisji Wydziałowych/
Zakładowych/Spółek do odwołania.

Posiłki w AMP
w styczniu 2022
będą rozliczane
po staremu

W styczniu 2022 r. wszystkie posiłki regeneracyjne rozliczane będą na
dotychczasowych zasadach - obowiązujących w roku 2021. Zmiany co
do formy rozliczania posiłków regeneracyjnych mają wejść w życie od
lutego br.
Wynikające z przepisów prawa posiłki profilaktyczne będą przysługiwały pracownikom
tak jak do tej pory - pełną odpłatność za
nie ponosi pracodawca. Posiłki regeneracyjne natomiast, wprowadzone w AMP dla
wszystkich pracowników na mocy porozumienia strony społecznej i pracodawcy
- będą rozliczane inaczej. Więcej str. 2

Regulamin ZFŚS
ZF S
w AMP przyjęty

Od 1 stycznia 2022 r. zmiana Regulaminu

15 grudnia 2021 r., pomimo wcześniejszego braku zgodności stron, zostało
zawarte kompromisowe porozumienie
w zakresie zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 r. dla pracowników
ArcelorMittal Poland S.A.
Od 1 stycznia 2022 r. w AMP obowiązuje
uzgodniony przez organizacje związkowe oraz pracodawcę Regulamin ZFŚS dla
pracowników AMP.
Więcej str. 2

Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału
ArcelorMittal Poland S.A. podwyższyła wysokość zapomóg przyznawanych
przez działającą w ramach MOZ-u Komisję Zapomóg oraz progi dochodowe,
dla Członków Związku ubiegających się o to świadczenie.
Komisja podczas grudniowego posiedzenia zdecydowała o podniesieniu od 1 stycznia
2022 r. maksymalnej wysokości zapomóg przyznawanych Członkom MOZ NSZZ „S”
dąbrowskiego oddziału AMP do kwoty 700 zł.
Członkowie MK ustalili również wyższe progi dochodowe na poszczególne świadczenia.
I tak, o zapomogę z Komisji Zapomóg z tytułu długotrwałej choroby udokumentowanej
mogą ubiegać się Członkowie Związku przy dochodzie na członka rodziny nie przekraczającym 1.700 zł, natomiast o zapomogę z tytułu niedostatku mogą ubiegać się
Członkowie Związku przy dochodzie na członka rodziny nie przekraczającym 1.500 zł.
Oprócz powyższych, Członkowie Solidarności z dąbrowskiego oddziału AMP mogą ubiegać się o zapomogę z tytułu indywidualnego zdarzenia losowego - w tym przypadku
nie ma ustalonego progu dochodowego.
Więcej str. 2

Pracownik ma prawo ujawnić wysokość wynagrodzenia swoim kolegom
celem porównania zarobków osób
pracujących na tym samym stanowisku, a w efekcie przeciwdziałanie
nierównemu traktowaniu pracowników. Tak orzekł Krajowy Sąd Pracy,
a pracodawca nie ma żadnej mocy
zakazania pracownikowi operowania
własnymi danymi osobowymi, jak to
miało miejsce w dąbrowskiej Tokarni
Walców.
Więcej str. 2

Wyższe zapomogi w Solidarności

Pracownik może
ujawniać wysokość
wynagrodzenia

Nowe rozliczenie wejdzie w życie od lutego

Posiłki w AMP w styczniu 2022 r.
będą rozliczane po staremu

C. d. ze str. 1
Praktycznie od 2010 r. koszt wzrostu ceny posiłku regeneracyjnego
mógł w 50% obciążać pracownika, a w 50% być pokrywany przez pracodawcę, jednak do tej pory pracodawca po interwencji strony związkowej odstępował od obciążania pracowników tymi kwotami. Od 2022 r. natomiast podjął decyzję o zastosowaniu
przedmiotowego rozwiązania.
Powzięta decyzja jest prostą, natomiast sprawy organizacyjne związane z wdrożeniem
odpłatności - bardziej skomplikowaną kwestią. W związku z problemami, jakie zgłaszały organizacje związkowe oraz zakłady produkcyjne z wdrożeniem systemu płatności za posiłki regeneracyjne, jakie mogą wpłynąć również na płynność obsługi pracowników w stołówkach zakładowych - na wniosek związków zawodowych pracodawca
postanowił przesunąć termin wdrożenia finansowania przez pracowników 50% wzrostu
ceny posiłków regeneracyjnych z 1 stycznia 2022 r. na 1 lutego 2022 r.
W związku z powyższą decyzją AMP będzie finansowało w 100% cenę za posiłki regeneracyjne wykorzystane w styczniu 2022 r., a nowe rozliczenie wejdzie w życie z
jednomiesięcznym przesunięciem.
Okres przesunięcia został poświęcony na ustalenie systemu potrącania kwoty dopłaty
z wynagrodzeń pracowników celem usprawnienia procesu. Uzgodniono, że będzie on
się opierał o złożone przez pracowników oświadczenia o chęci korzystania z posiłków regeneracyjnych zawierających zgodę na potrącenie z wynagrodzenia pracownika
krotności wykorzystanych posiłków regeneracyjnych i kwoty 65 gr (równowartość 50%
wzrostu ceny posiłku). Pracownicy, którzy nie złożą oświadczenia nie będą uprawnieni
do korzystania z posiłków regeneracyjnych.

Obsługa funduszu tylko przez aplikację socjalpartner

Regulamin ZFŚS w AMP przyjęty

C. d. ze str. 1
Regulamin ZFŚS na 2022 r. został wprowadzony Zarządzeniem nr
3/2021 Dyrektora Personalnego AMP z dnia 16 grudnia 2021 r.
Wprowadzony na 2022 r. Regulamin ZFŚS jest odzwierciedleniem rozwiązań obowiązujących w 2021 r. w ramach funduszu. Najważniejsze zmiany to:
• wzrost łącznej maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS;
• skrócenie okresu oczekiwania na świadczenie turystyczno-rekreacyjne;
• wzrost dofinansowania do wypoczynku;
• wydłużenie ostatecznego okresu składania wniosków o tzw. gruszę;
• podniesienie wysokości udzielanych pożyczek z jednoczesnym zmniejszeniem ich oprocentowania.
Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. obsługa ZFŚS prowadzona przez firmę Sanpro
Synergy odbywa się dla tylko za pośrednictwem
dedykowanej aplikacji SocjalPartner, która jest
dostępna pod adresem https://socialpartner.pl
Pełna treść Regulaminu ZFŚS dla pracowników
AMP na 2022 r., a także jej skrócona wersja oraz
wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej www.hksolidarnosc.pl

Interwencja Solidarności po działaniach w DWW

Pracownik może ujawniać
wysokość swojego wynagrodzenia

C. d. ze str. 1
Informacje dotyczące wynagrodzenia pracownika stanowią dane
osobowe podlegające wszystkim rygorom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. z póżn. zm, których pracodawca, poza określonymi wyjątkami jak
np. dostęp do informacji publicznej - nie może ujawnić. Zgodnie z przepisami prawa
obowiązkiem pracodawcy jest stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią ochronę przetwarzanych danych, w szczególności przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy i
zmianą, utratą, uszkodzeniem czy też zniszczeniem.
Jednak sam pracownik może w pełni dysponować swoimi danymi i jak wynika z wyroku
Krajowego Sądu Pracy M-V z dnia 21 października 2009 r. - ma prawo ujawnić wysokość
wynagrodzenia swoim kolegom celem porównania zarobków osób pracujących na tym
samym stanowisku, a w efekcie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu pracowników.
Interwencję w zakresie bezprawnych działań w dąbrowskiej Tokarni Walców, gdzie przełożeni zażądali podpisania przez pracowników oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy
wszelkich informacji dotyczących ich wynagrodzeń podjął Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciel Solidarności zwrócił przy tym uwagę, że
kierownictwo DWW wprowadza w błąd podległych pracowników, ponieważ źle interpretuje lub nie potrafi czytać ze zrozumieniem zapisów § 7 ust. 10 Regulaminu Pracy AMP.
Po przeanalizowaniu sytuacji w zakładzie, a także przepisów prawa w tym zakresie
- przedstawiciele kadr wystąpili do kierownictwa tokarni o zaniechanie dalszego stosowania tych praktyk i zadeklarowali, iż zebrane oświadczenia zostaną wyciągnięte z teczek osobowych pracowników i
str. 2
zniszczone.

Brak obsługi
socjalnej w piątek,
21 stycznia br.
W dniu 21 stycznia 2022 r. nie będzie
prowadzona obsługa socjalna przez
pracowników Sanpro Synergy. Dzień
21 stycznia br. został wyznaczony w
spółce jako dodatkowy dzień wolny
od pracy w zamian za wypadające w
sobotę 1 stycznia święto.

Msze św. w intencji
śp. Jerzego
Goińskiego
Informujemy, że za śp. Jerzego Goińskiego - Przewodniczącego Solidarności w ArcelorMittal Poland S.A. zostaną
odprawione następujące msze święte:
• 2022.01.24 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego;
• 2022.01.28 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego;
• 2022.01.31 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego;
• 2022.07.20 godz. 18.00 – Sanktuarium Św. Antoniego;
• 2022.08.01 godz. 18.00 – Bazylika
Matki Bożej Anielskiej.

Wyższe zapomogi
w Solidarności

C. d. ze str. 1
Przypominamy, iż zgodnie
z obowiązującym Regulaminem zapomóg
wszystkie dochody wnioskodawcy muszą
być potwierdzone przez odpowiednie komórki w danym zakładzie pracy. Pod uwagę brane jest średniomiesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich trzech miesięcy
pomniejszone o składki na ubezpieczenie
społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zasiłki rodzinne i
pielęgnacyjne, nagrodę jubileuszową.
Członek naszego Związku może ubiegać
się o przyznanie przez Komisję Zapomóg
zapomogi raz w roku. Komisja ma prawo przyznać zapomogę wnioskującemu
po raz drugi w szczególnie uzasadnionym
przypadku tj.: klęska żywiołowa (pożar
domu/mieszkania, powódź), bardzo ciężka lub nieuleczalna choroba zagrażająca
bezpośrednio życiu Członka Związku lub
członkom Jego najbliższej rodziny, wypadek w pracy powodujący długotrwały lub
trwały uszczerbek na zdrowiu i orzeczenie
o całkowitej niezdolności do pracy.
Wniosek o zapomogę wymaga udokumentowania:
• potwierdzenia przez służby kadrowe
ilości dni choroby;
• potwierdzenie ilości i wieku dzieci na
utrzymaniu;
• udokumentowanie choroby;
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu
Pracy w przypadku osób bezrobotnych;
• inne dokumenty potwierdzające stan
zgłoszony we wniosku o zapomogę.
O przyznaniu zapomogi oraz określeniu
jej wysokości (maksymalnie 700 zł) decyduje Komisja Zapomóg.
Wnioski o zapomogę (dostępne na naszej
stronie internetowej w zakładce Dokumenty) można składać na bieżąco w sekretariacie Związku - DAMM 4 pok. nr 6

renności Polski.
Był inicjatorem budowy jednego z pierwszych Ołtarzy
Ojczyzny w Parafii Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie
Górniczej, który został odsłonięty i poświęcony w listopadzie 2007 r., a także współinicjatorem budowy Pomnika
Porozumień Katowickich w Dąbrowie Górniczej. Pomnik
został wybudowany i odsłonięty we wrześniu 2010 r.
Był współorganizatorem uroczystości upamiętniających
C. d. ze str. 1
Był członkiem Komitetu Strajkowego podczas kolejne rocznice podpisania Porozumienień Katowickich jako
najdłuższego strajku naziemnego w Hucie Katowice po wprowa- ostatnich z czterech tzw. porozumień sierpniowych (Gdańsk,
dzeniu stanu wojennego, który trwał od 13 do 23 grudnia 1981 r. Szczecin, Jastrzębie Zdrój, Dąbrowa Górnicza - Huta „KatowiStrajk zakończył się opuszczeniem terenu zakładu przez strajku- ce”), to dzięki Jego szczególnej determinacji waga porozumień
jących hutników i wkroczeniem na teren Huty Katowice oddziałów zawartych w Hucie Katowice, dzięki którym mógł w Polsce zoZOMO i wojska. W stanie wojennym był członkiem Komitetu Po- stać utworzony jeden jednolity Związek Zawodowy NSZZ „Somocy Rodzinom Pokrzywdzonych i Represjonowanych.
lidarność” - została doceniona. W uznaniu szczególnych zasług
Po 1989 r. aktywnie uczestniczył w
w kultywowaniu pamięci o walce
przebiegających restrukturyzacjach i
o niepodległość Rzeczypospolitej
zmianach własnościowych Huty KatoPolskiej w grudniu 2021 r. Międzywice, w tym w negocjacjach Pakietu
zakładowa Organizacja Związkowa
Socjalnego dla pracowników prywatypod Jego przewodnictwem została
zowanych Polskich Hut Stali w 2004 r.
odznaczona Medalem „PRO PATRIA”.
działając w Prezydium Związku.
Wcześniej - w 2019 r. otrzymał MeOd 2006 r. pełnił funkcję Przewodnidal z okazji 100 rocznicy odzyskaczącego Międzyzakładowej Organizania niepodległości Rzeczypospolitej
cji Związkowej NSZZ „S” AMP S.A. w
Polskiej, a w 2020 r. uhonorowany
Dąbrowie Górniczej, a od 2010 r. był
został odznaką Semper Fidelis.
Przewodniczącym Zakładowej Komisji
Śp. Jerzy Goiński był także współorgaKoordynacyjnej NSZZ „S” całego AMP
nizatorem obchodów Zbrodni Katyń– struktury skupiającej 6 Międzyzakłaskiej i Katastrofy Smoleńskiej w Kodowych Organizacji Związkowych AMP
ściele p.w. Św. Joachima w Sosnowcu.
z poszczególnych lokalizacji spółki.
Na swoim koncie ma szereg zasług
W strukturach Związku pełnił szereg innych funkcji, w tym m.in. na rzecz różnych społeczności, Pracowników, Członków Związku
od 2006 r. był członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i osób indywidualnych, których nie sposób wymienić. To dzięki
NSZZ „S”, a od 2014 członkiem Komisji Krajowej NSZZ „S”.
Swojej nieustępliwości i silnej chęci pomocy oraz działania na
Miał dużą wiedzę merytoryczną, którą wykorzystywał również rzecz innych był tak skuteczny. Miał jeszcze tak wiele planów,
w działalności w Regionalnej i Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ mógł jeszcze tak dużo zrobić…
„S” oraz w Krajowym Sekretariacie Metalowców. Był delegatem Odszedł po nierównej walce z ciężką chorobą, w dniu 1 stycznia
oraz członkiem władz wykonawczych tych struktur branżowych. 2022 r. W tę ostatnią z ziemskich dróg wyruszył 7 stycznia br.,
Współpracował z Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową na rzecz pochowany został na cmentarzu w Dąbrowie Górniczej przy ul.
zachowania miejsc pracy w polskim hutnictwie stali.
11-go Listopada.
Od 2006 r. organizował pomoc dla dzieci w Specjalnym Ośrodku Śp. Jerzy Goiński pośmiertnie odznaczony został Złotym Krzydla dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej. żem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP za zasługi w
W 2007 r. odznaczony został złotą odznaką Polskiego Związku działalności społecznej i związkowej.
Niewidomych. Współpracował także z młodzieżą szkolną szerząc Rodzinie, najbliższym, przyjaciołom, współpracownikom i znajopamięć wydarzeń z lat 80 i podkreślając rangę wolności i suwe- mym składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.
minającej dawki szczepionki przeciwko
Covid-19 w postaci: wydruku Certyfikatu otrzymanego w punkcie szczepień
lub wydruku Certyfikatu pobranego z
Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.
gov.pl) lub elektronicznej tj. za pomocą
aplikacji mObywatel lub Internetowego
Konta Pacjenta albo pdf pobranego do2022 r. złożą stosowne oświadczenie, o
C. d. ze str. 1
Strony mając na uwakumentu Certyfikatu,
przystąpieniu do Programu bonusowego
dze obowiązki pracodawcy w zakresie
• pracownik powinien złożyć oświadczenie,
dla osób zaszczepionych potwierdzające
bezpiecznych i higienicznych warunków
wg wzoru pracodawcy, o poddaniu się
przyjęcie drugiej dawki szczepionki dwupracy, w tym obowiązek ochrony zdrowia i
szczepieniu ochronnemu przeciwko COdawkowej lub jednej dawki szczepionki
życia pracowników przy odpowiednim wyVID-19 oraz o przedłożeniu pracodawcy
jednodawkowej (np. Johnson & Johnkorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz
dowodu potwierdzającego uprawnienie
son), a także pracownicy, którzy spełnią
stosowanie i promowanie przez pracodawdo udziału w Programie bonusowym,
pozostałe warunki - opisane dalej;
cę środków zapobiegających zakażeniu
• pracownik musi pozostawać w zatrud• II część w wysokości 1.000 zł
wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy,
nieniu w pierwszym dniu miesiąca, w
- uprawnieni są do niej pracownicy AMP,
w związku ze szczepieniem się przeciwko
którym dokonywana jest wypłata daktórzy nie później niż do 30 września
COVID-19 przez pracowników na zasadzie
nej części Bonusu.
2022 r. złożą oświadczenie, według wzodobrowolności (zarówno w powszechnych
ru pracodawcy o przystąpieniu do drugiej
punktach szczepień, jak i w trakcie protermin wypłaty
części Programu bonusowego dla osób,
gramu szczepień przeciw COVID-19 w
bonusu
które przyjęły dawkę przypominającą, a
zakładzie pracy), dokonały uzgodnienia o
Pracownikom, którzy spełnią warunki
także którzy spełnią pozostałe warunki.
wprowadzeniu Programu bonusowego pouprawniające do otrzymania Bonusu zolegającego na wypłacie pracownikom bowarunki konieczne
stanie on wypłacony w terminie wypłaty
nusu za działania zmierzające do poprawy
do uzyskania bonusu
wynagrodzenia. Pierwsza część Bonusu
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem nabycia uprawnień do otrzymania została/zostanie wypłacana wraz z wynawysokość
danej części Bonusu pracownik winien grodzeniami za grudzień 2021 r. do luty
bonusu
2022 r., a druga część wraz z wynagrospełnić następujące warunki:
• powinien dostarczyć - jedynie w celu dzeniami za grudzień 2021 r. do wrzesień
Bonus w łącznej wysokości 2.000 zł brutto
weryfikacji uprawnienia do udziału w 2022 r.- w zależności od terminu spełniewypłacany będzie w dwóch częściach:
Programie - do zespołu obsługi kadrowo nia warunków przez
• I część w wysokości 1.000 zł
płacowej BCOE potwierdzenie statusu pracownika.
- uprawnieni do niej są pracownicy AMP,
Więcej str. 4
osoby zaszczepionej/przyjęcia przypoktórzy nie później niż do dnia 28 lutego
str. 3

Dodatkowe środki uzgodnione przez strony

Bonus dla zaszczepionych
pracowników AMP i spółek zależnych

Dodatkowe środki uzgodnione przez strony

Bonus dla zaszczepionych
pracowników AMP i spółek zależnych
C. d. ze str. 1 Pamiętać należy, że Bonus
nie jest świadczeniem związanym z pracą.
Wprowadzenie Programu bonusowego ma
służyć celom ogólnospołecznym, w szczególności: promowaniu postawy pracowników
już zaszczepionych jak również zachęceniu
pracowników do szczepień przeciwko Covid19, co ma pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie
pracy oraz ochronie zdrowia i życia zarówno
pracowników jak i ich najbliższych.

Bonus podlega obciążeniu zaliczką na podatek dochodowy i składkom na ubezpieczenie społeczne - zgodnie z właściwymi
przepisami.
Przez pozostawanie w zatrudnieniu należy
rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie,
zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek
macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia uwzględnia
się również okres przebywania pracowni-

Współtwórca NSZZ „Solidarność” odszedł

Andrzej Ropłochowski nie żyje

Andrzej Rozpłochowski – legendarny
współtwórca Solidarności, przywódca
strajku w Hucie Katowice w 1980 r., Sygnatariusz Porozumienia Katowickiego
zmarł 20 grudnia br. w wieku 71 lat.
Człowiek, dla którego słowa Wolność, Niepodległość, Polska znaczyły wyjątkowo dużo…
Andrzej Rozpłochowski urodził się 7 września
1950 w Gdańsku-Oliwie. Pracę w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej rozpoczął w 1977
roku. Był przewodniczącym komitetu strajkowego w hucie w sierpniu 1980 roku. 11
września 1980 roku składał swój podpis pod
Porozumieniem Katowickim. Członek regionalnych i krajowych władz „S”. 13 grudnia został internowany w Ośrodku Odosobnienia
w Katowicach, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach, 23 grudnia 1982
roku przewieziony do Warszawy i oskarżony o „próbę obalenia siłą ustroju PRL”. Był
przetrzymywany bez wyroku w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Zwolniony po
amnestii w lipcu 1984 roku. Od 1988 roku przebywał na emigracji w USA. W sierpniu
2010 roku wrócił do kraju. Był autorem wspomnień „Postawią Ci szubienicę…”.
W 1990 r. Andrzej Rozpłochowski został odznaczony przez rząd RP na Uchodźstwie
srebrnym Krzyżem Zasługi, później między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz w 2015 r. Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 2017 r. Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2020 r. został Człowiekiem
Roku Tygodnika Solidarność.
Andrzej Rozpłochowski do końca był społecznikiem, aktywnym działaczem popularyzującym wiedzę nt. stanu wojennego i działalności NSZZ „Solidarność”.

Składki członkowskie
na Solidarność
mogą być odpisane
od rocznego dochodu

Maksymalnie 300 zł każdy Członek
Związku będzie mógł odliczyć od dochodu podczas rocznego rozliczenia
podatkowego PIT.
Rząd w ramach „Polskiego Ładu” wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw nową ulgę
podatkową pozwalającą członkom związków zawodowych na odliczenie w PIT za
2022 r. opłacanych składek członkowskich. Rozwiązanie to obowiązuje od
stycznia 2022 r., i obejmuje rozliczenia
roczne składane w 2023 r.
Zgodnie z zapisami ustawy - osoby opłacające składkę w związku zawodowym
będą mogły odliczyć ją od dochodu maksymalnie w wysokości 300 zł rocznie.
Odliczenie będzie dokonywane w zeznaniu podatkowym, a wysokość wydatków
będzie ustalana
na
podstawie
str. 4
dowodu wpłaty.

ka na tzw. opiece nad chorym dzieckiem
lub nad członkiem rodziny.
Informacja o statusie zaszczepienia pracownika może służyć tylko do celów wypłaty Bonusu. Osoby weryfikujące prawidłowość danych o statusie zaszczepienia dla
celów wypłaty Bonusu będą posiadały pisemne odrębne upoważnienia do przetwarzania danych szczególnej kategorii, to jest
danych o statusie zaszczepienia, nadane
przez pracodawcę. Liczba osób upoważnionych będzie ograniczona jedynie do wyznaczonych przez pracodawcę pracowników
obsługi kadrowo-płacowej AMP oraz BCOE.
Oświadczenia pracowników i pozostałe dokumenty będą przechowywane zgodnie z
zasadami integralności, poufności oraz innymi zasadami ochrony danych osobowych.
Podobny Bonus zostanie wypłacony
również w spółkach zależnych AMP.
UWAGA!
W związku z dużym zainteresowaniem
pracowników uruchomionym bonusem i
brakiem możliwości szybkiego dokonania
weryfikacji napływających dokumentów
- pracodawca podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowej listy przelewów (wypłaty bonusu) po 20 stycznia 2022 r.

Wnioski 500+
na kolejny
okres rozliczeniowy

Od 1 lutego 2022 r. można będzie składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres rozliczeniowy
obejmujący czas od 1 czerwca 2022 r.
do 31 maja 2023 r. Natomiast rodzicie,
którym urodziło się dziecko - zgodnie z
przepisami mają czas 3-m-cy na złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych z programu Rodzina 500+.
Wnioski od 1 stycznia br. można przesyłać
tylko drogą elektroniczną przez Platformę
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.
Środki z programu będą wypłacane tylko
bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Dawny Przewodniczący Komisji „S” Stalowni

Odszedł Roman Piątkowiak
- wieloletni działacz Solidarności

25 grudnia 2021 r. w tą ostatnią z dróg wyruszył
Roman Piątkowiak - aktywny działacz NSZZ „Solidarność” od momentu powstania Związku – od
sierpnia 1980 r. Miał 67 lat.
Roman Piątkowiak był uczestnikiem najdłuższego strajku okupacyjnego przeciwko komunistycznym władzom,
który odbył się w Hucie Katowice od 13 grudnia 1981 r.
– 23 grudnia 1981 r., po zakończeniu którego został zatrzymany i skazany na 3 miesięczny areszt (ostatecznie
wyrok zamieniono na karę finansową).
Roman Piątkowiak brał udział w licznych strajkach, w
tym w najdłuższym w polskim hutnictwie strajku na
tle płacowym w 1994 r., w strajku głodowym w 2001
r. Przez szereg lat był Przewodniczącym Komisji NSZZ
„Solidarność” w Stalowni, Członkiem Międzyzakładowej Komisji oraz Delegatem na
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „S” Huty Katowice. Aktywnie brał udział
w licznych uroczystości kościelnych i patriotycznych, w tym m.in. pacyfikacji Kopalni
Wujek - uznanych przez władze komunistyczne za nielegalne, podpisania Porozumień
Jastrzębskich i Katowickich w Dąbrowie Górniczej, mszach za Ojczyznę itd., a także
uczestniczył w licznych protestach, manifestacjach i innych działaniach na rzecz godności Człowieka i Pracownika.
W 2021 r. został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
Ale przede wszystkim był dobrym, ciepłym Człowiekiem, Człowiekiem, któremu los
innych nigdy nie był obojętny.
Spoczywaj w pokoju Romku...

Na inflację ma również wpływ deficyt pracowników

Inflacja „zje” podwyżkę płacy minimalnej

Dobre praktyki
w CMC Poland

Firma CMC Poland z Zawiercia znala3010 zł brutto – tyle od stycznia 2022 roku wynosi płaca minimalna. To o zła się w gronie laureatów XIV edy210 zł więcej niż w 2021 r. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła do cji konkursu „Pracodawca Przyjazny
19,70 zł brutto. Niestety, kwoty te wyglądają dobrze tylko na papierze, bo w Pracownikom”. Jak podkreśla Henryk
rzeczywistości ponad 2 mln Polaków zarabiających na poziomie płacy mini- Zwolan, przewodniczący zakładowej
malnej, zubożeje. Wszystko za sprawą rosnącej inflacji.
„Solidarności”, pracownicy firmy
Jak poinformował Główny Urząd Staty- cen energii. Oczywiście rząd mógłby to mają zapewnione coroczne podwyżstyczny, na koniec listopada inflacja po- zrobić jednostronną decyzją, ale tego ki wynagrodzeń, opiekę zdrowotną
szybowała do 7,8 proc. Natomiast płaca także bym się nie spodziewał – podkre- oraz świadczenia socjalne.
Kluczem do rozwiązywania problemów jest
minimalna wzrośnie w przyszłym roku śla dr Czarzasty.
o 7,5 proc., czyli poniżej poziomu infla- Należy natomiast oczekiwać dalszego rzetelny dialog przedstawicieli zarządu i strocji. – Inflacja pozbawia nasze pieniądze wzrostu cen, który już w styczniu może ny związkowej. – Nie ma takiej kwestii, w którealnej wartości. Jej skutki odczuwamy przekroczyć 9 proc. Oprócz cen energii rej nie umielibyśmy osiągnąć porozumienia z
wszyscy, ale w niejednakowym stopniu. wpływ na inflację ma m.in. deficyt pra- pracodawcą – mówi Henryk Zwolan. ZaznaDla gorzej zarabiających, w tym otrzy- cowników w wielu branżach, co wymusza cza, że efektem prowadzonych negocjacji są
mujących płacę minimalną, wzrost cen na pracodawcach podnoszenie wynagro- m.in. coroczne podwyżki wynagrodzeń, dojest bardziej dotkliwy, gdyż ogranicza dzeń. – To grozi dalszym nakręcaniem datku brygadowego i dodatku zmianowego.
ich możliwości zaspokajania podstawo- spirali inflacyjnej: będą rosły płace, to Ponadto, wysokość premii świątecznej, wawych potrzeb. Im ktoś uboższy, tym będą rosły koszty działalności gospo- kacyjnej i dodatku na Dzień Hutnika została
większą część swoich dochodów prze- darczej, więc będą rosły ceny, wskutek powiązana z płacą minimalną.
znacza na żywność i rachunki – mówi czego będzie się nasilać presja na wzrost Załoga spółki od 2016 roku ma także
dr Jan Czarzasty, ekonomista ze Szkoły płac – mówi dr Czarzasty. Jak zaznacza, zapewnioną dodatkową opiekę medyczwraz ze wzrostem inflacji siła nabywcza ną realizowaną przez firmę Medicover, a
Głównej Handlowej w Warszawie.
Podczas negocjacji płacy minimalnej pracowników zarabiających na poziomie także zabezpieczenie socjalne.
na 2022 r. przedstawiciele organizacji płacy minimalnej będzie spadała i będą CMC Poland w kraju zatrudnia przeszło 2,6
tys. pracowników, z czego większość ok. 2
związkowych alarmowali, że prognozo- mogli sobie pozwolić na mniej.
tys. pracuje w zawierciańskiej hucie.
Źródło:solidarnosckatowice.pl
wana wówczas inflacja na poziomie 3,3
proc. jest nierealna do osiągnięcia. Już
wówczas ekonomiści wskazywali, że
wzrost cen będzie wyższy. Dzisiaj, gdy
inflacja jest ponad dwa razy większa od
prognozowanej, mówi się o konieczności dwukrotnego podniesienia płacy minimalnej w przyszłym roku. Miałoby to
nastąpić nie tylko w styczniu, ale także w
lipcu. – Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiliby się z pewnością pracodawcy, boryka- Brytyjski tygodnik „Economist” umieścił Polskę na 6. miejscu w rankingu
jący się ze wzrostem kosztów będących państw, których gospodarki najlepiej poradziły sobie z pandemią. Kryteria
przede wszystkim wynikiem szybujących brane pod uwagę to wzrost PKB i dochodów gospodarstw domowych, kondycja giełdy, wydatki na inwestycje oraz zadłużenie państwa. Na czele listy
znalazły się kolejno: Dania, Słowenia, Szwecja, Norwegia, Chile i – ex aequo
z Polską – Irlandia.
Tygodnik wyjaśnia, że pierwszym wskaźnikiem, jaki wziął pod uwagę, jest zmiana PKB
od końca 2019 roku, która daje pojęcie o ogólnym „zdrowiu gospodarki”. Zastrzega, że
w tym ujęciu lepiej wypadają kraje, których gospodarka nie opiera się w dużej mierze
na turystyce, nie była zatem narażona na zakazy podróży związane z pandemią.
Następnie „Economist” analizowała dochody gospodarstw domowych, które pozwalają
ocenić, jak z kryzysem radziły sobie rodziny, i odzwierciedla nie tylko zarobki, ale też
rządową pomoc finansową. Wyniki giełdy, kolejny wskaźnik analizowany przez tygoPoziom edukacji w zakresie praw
dnik, informują o stanie rynków kapitałowych.
pracowniczych rzutuje na naszą coWydatki inwestycyjne – czwarta miara uwzględniona przez „Economist” – wskazują
dzienność nie tylko w sferze zawodona skalę optymizmu, z jakim biznes patrzy na przyszłość kraju. Ostatni wskaźnik to
wej, ale też prywatnej. Zachowanie
zadłużenie państwa, które może oznaczać ewentualny wzrost podatków w przyszłości
odpowiedniego balansu pomiędzy
i redukcję wydatków.
tymi dwiema sferami jest kluczowe
„Economist” przeanalizował na użytek tego rankingu dane gospodarcze z 23 krajów.
dla naszego zdrowia i ogólnego zaWzrost PKB Polski w wybranym okresie wyniósł 3,1 proc., wzrost dochodów na osobę
dowolenia z życia. Właśnie dlatego
– 3,3 proc., a notowania akcji wzrosły o 25,4 proc.
Krajowa Sekcja Młodych NSZZ „SoWydatki na inwestycje spadły o 7,1 proc. Zadłużenie państwa sięgnęło 5 proc. PKB. W rankinlidarność” postanowiła poprowadzić
gu najgorzej wypadły Japonia, ze spadkiem PKB o 1,9 proc., Wielka Brytania – spadek o 2,1
kampanię
edukacyjną
dotyczącą
proc., i na ostatnim miejscu Hiszpania – spadek PKB o 6,6 proc. Źródło: solidarnosc.org.pl
spraw pracowniczych oraz mitów i
faktów dotyczących związków zawodowych. Akcja jest realizowana
w ramach szerszego projektu młodzieżowego komitetu ETUC Youth
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
(Europejskiej Konfederacji Związ- Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
ków Zawodowych), którego KSM Interwencje, płace, zatrudnienie
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
jest częścią.
Sprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
ETUC posiada Komitet Młodzieży złożony
Porady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
z młodych przedstawicieli wszystkich organizacji stowarzyszonych ETUC, w tym Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
naturalnie NSZZ „Solidarność”. Krajowa pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel. 61 05
Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność” jest
częścią Komitetu i brała aktywny udział Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
w tworzeniu i realizacji tej ogólnoeuro- Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
pejskiej kampanii edukacyjnej.

Zdaniem Brytyjskiego tygodnika Economist

Polska na 6 miejscu w rankingu państw,
których gospodarki
najlepiej poradziły sobie z pandemią

Styczeń miesiącem
edukacji pracowniczej
Akcja Krajowej Sekcji
Młodych NSZZ „S” w
ramach ETUC Youth

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Więcej: solidarnosc.org.pl

Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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Wstąp

do nas

b o wa r t o !
Budynek zwiazkowy
DAMM 4 pok. nr 6
,
telefon: 32 776 61 05
e-mail: hksol@poczta.onet.pl

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

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

aquaparku
NEMO

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.
MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Członków Związku kupony do kina.
Kupony, których cena wynosi 11 zł można wykorzystać na dowolnie wybrany seans zarówno w technologii 2D, jak i 3D w kinach zlokalizowanych: 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. Zainteresowane 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 Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,
karnetów został przez Helios
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
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