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41 rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego

Każdy Członek Związku, każda branża,
każdy pracownik są tak samo ważni!

Nawiązanie do autorytetów Kościoła, dla których los Polski i naszych rodaków był szczególnie ważny, związanych z Solidarnością i walką o wolną Polskę, podkreślenie roli podpisanego w Dąbrowie Górniczej Porozumienia Katowickiego i postawy hutników z Kombinatu Metalurgicznego Huty Katowice
w walce o suwerenność i niepodległość Polski, a także uhonorowanie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonych działaczy NSZZ „Solidarność” - to kwintesencja 41 rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego, dzięki któremu powstał w Polsce jeden jednolity Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność”. To historia ważna dla naszego regionu,
ważna dla Polski i ważna także dla całego świata.
Uroczyste obchody 41 rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego rozpoczęła Msza
Święta odprawiona przez ks. Prałata Stanisława Puchałę - Kapelana NSZZ „Solidarność”
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, ks. Andrzeja Stasiaka - Duszpasterza Ludzi Pracy, o.
Sebastiana Tracza - proboszcza Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy, Ks. Mariusza
Karasia - Kanclerza Kurii Sosnowieckiej i Ks. Prałata Mariana Dudę pod przewodnictwem
Bp Jerzego Maculewicza - Administratora Apostolskiego Uzbekistanu, od lat związanego
z Solidarnością, który m.in. w 2010 roku poświęcił Pomnik Porozumienia Katowickiego.

Do uczestników uroczystości słowa swoje skierował bp. Grzegorz Kaszak, który w odczytanym liście podkreślił, że dzisiaj składamy hołd bohaterom sprzed 41 lat, którzy
w tamtym trudnym czasie stanęli w obronie podstawowych wartości. Dziękujemy za
szlachetną walkę, zmaganie się o godność ludzkiej pracy. Kościół dziękuje Wam za
to, żeście ją podjęli w obliczu Chrystusa i Jego Matki. Biskup jednocześnie zwrócił
jednak uwagę, że konieczna jest dziś w Polsce wielka zbiorowa solidarność umysłów,
serc i rąk. Solidarność zdolna przezwyciężyć podziały i rozbieżności by konsekwentnie i z poświęceniem można było budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe,
wolne i braterskie.
Więcej str. 3

XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

Koniec zabawy w paczkomaty w niedzielę
Pod hasłem Tobie Matko zawierzamy Ojczyznę i Ludzi Pracy odbyła się
XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. W pielgrzymce 19 września br. uczestniczyli Członkowie dąbrowskiej Solidarności wraz z
pocztem sztandarowym.
W wygłoszonej homilii metropolita krakowski
abp Marek Jędraszewski wielokrotnie nawiązywał do nauk bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II. Więcej str. 4

Solidarność podpisze
Aneks do Umowy
Zakładowej ws. PPE

Uchwałą nr 164/2021 z dnia 17
września br. Zakładowa Komisja Koordynacyjna ZOK NSZZ „Solidarność”
ArcelorMittal Poland S.A. zaakceptowała i upoważniła swoich przedstawicieli do podpisania Aneksu Nr
7 do Umowy Zakładowej w sprawie
utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego dla pracowników
ArcelorMittal Poland S.A. zawartej
w dniu 25 lipca 2007 r. . Powyższe
stanowi realizację zapisów Porozumienia Okołoukładowego w zakresie
podwyższenia składki na Pracowniczy Program Emerytalny od 1 lipca
2031 r.
Więcej str. 2

Prace nad
załącznikiem nr 1
do ZUZP
zostaną wznowione

W formie protokołu dodatkowego do
obowiązującego od 1 lipca br. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ma
zostać wprowadzony nowy Załącznik
nr 1 dotyczący taryfikatora stanowisk robotniczych i nierobotniczych
oraz tabel zaszeregowania pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Prace
nad załącznikiem mają zostać wznowione 5 października br.
Zgodnie z zapisami paragrafu 11 Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5 maja
2021 r. strona społeczna wraz z pracodawcą zobowiązały się do kontynuacji
prac nad Załącznikiem nr 1 do ZUZP
regulującym kwestie związane z taryfikatorem stanowisk robotniczych, taryfikatorem stanowisk nierobotniczych oraz
tabelami zaszeregowań dla pracowników
zatrudnionych w AMP.
Więcej str. 2

Wystąpienie
o podwyżki płac
w POM Suwałki

O pilne spotkanie negocjacyjne dotyczące podwyższenia miesięcznych
wynagrodzeń pracowników HK Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Sp.
z o. o. w Suwałkach wystąpiła dąbrowska Solidarność do pracodawcy
w dniu 16 września br.
Solidarność w wystąpieniu do pracodawcy wniosła o pilną organizację spotkania
negocjacyjnego ws. podwyżek płac dla
pracowników spółki.
Więcej str. 2

Interwencja
ws. wynagrodzeń
pracowników interim

Dąbrowska Solidarność podjęła interwencję dotyczącą niskich wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w
tzw. interimach. Po dokonanych w br.
w ArcelorMittal Poland ruchach płacowych pracownicy ci znacznie odbiegają wysokością zarobków od współpracowników z AMP. Więcej str. 2

Wzrost składki na PPE od 1 lipca 2031 r.

Solidarność podpisze Aneks
do Umowy Zakładowej ws. PPE

C. d. ze str. 1
Porozumienie Okołoukładowe, jakie zostało zawarte na okoliczność wdrożenia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w AMP obligowało
przedstawicieli pracowników i pracodawcę do zawarcia Aneksu do Umowy Zakładowej
PPE celem podwyższenia składki podstawowej PPE z 3,5% do 7%. Przypominamy,
że podniesienie składki na PPE ma zrekompensować zaprzestanie przez pracodawcę
wypłacania nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalno-rentowych po uzgodnionym
okresie przejściowym 10 lat. Ostateczny termin na zawarcie Aneksu wyznaczony został na dzień 31 grudnia br.
W związku z niezawarciem Aneksu do Umowy Zakładowej PPE z wszystkimi organizacjami
związkowymi funkcjonującymi w AMP w lipcu br. - pracodawca zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Programach Emerytalnych zaproponował podpisanie stosownego Aneksu reprezentatywnym Organizacjom Związkowym działającym w AMP. Takich organizacji w AMP
są dwie. Solidarność niezwłocznie podjęła wymagane działania, wyrażając wolę zawarcia
porozumienia i wyznaczając do podpisania przedmiotowego dokumentu Władysława Kieliana - Wiceprzewodniczącego Związku oraz Lecha Majchrzaka - Sekretarza ZOK-u.
Poza podniesieniem wysokości składki podstawowej do 7%, od 1 lipca 2031 r. zaktualizowana została nazwa subfunduszu z PZU Oszczędnościowy na PZU Obligacji Krótkoterminowych. Ponadto ustalono nowy wzór deklaracji uczestnictwa w PPE.
Do dnia 30 czerwca 2031 r. pracodawca zobowiązany jest odprowadzać składkę na PPE
w dotychczasowej wysokości - 3,5% wynagrodzenia pracownika.

Taryfikatory stanowisk pracy i tabele zaszeregowania

Prace nad Załącznikiem nr 1 do ZUZP
zostaną wznowione

C. d. ze str. 1
Przypominamy, że powołany celem opracowania nowych zapisów w
tym zakresie podzespół ds. taryfikatora nie ukończył swoich prac w związku z czym
- do czasu uzgodnienia nowych zapisów Załącznika nr 1 - do nowego ZUZP wprowadzone zostały rozwiązania zaczerpnięte z układu obowiązującego do dnia 30 czerwca
2021 r. Jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele Solidarności - załącznik ten ze
względu na swoją wagę wymaga szczególnego traktowania, a także zaangażowania
ze strony pracodawcy dodatkowych środków finansowych na jego wdrożenie.
Teraz pracodawca wystąpił o wznowienie rozmów w zakresie taryfikatorów stanowisk
robotniczych i nierobotniczych oraz tabel zaszeregowania proponując pierwsze spotkanie w tym temacie na dzień 5 października br. W przypadku uzgodnienia treści
zapisów nowego Załącznika nr 1 do ZUZP zostanie on wprowadzony do obowiązującego układu w formie protokołu dodatkowego - po zarejestrowaniu przez Państwową
Inspekcję Pracy.

Napięta sytuacja może spowodować konflikt

Wystąpienie
o podwyżki płac w POM Suwałki

C. d. ze str. 1
Związek zwrócił uwagę, iż w POM Suwałki już od kilku miesięcy nasila się ogromne niezadowolenie pracowników spowodowane przede wszystkim zbyt
niskimi wynagrodzeniami za pracę, zwłaszcza pracowników z najdłuższym stażem
pracy, których stawki godzinowe często są niższe od stawek oferowanych nowozatrudnianym pracownikom.
Zdaniem przedstawicieli Solidarności obecnie występująca w zakładzie pracy sytuacja jest zła i wymaga natychmiastowych działań pracodawcy. W spółce istnieje realne zagrożenie niekontrolowanego wybuchu konfliktu społecznego i licznych odejść
pracowników, szczególnie tych o najdłuższym stażu pracy, posiadających wiedzę i
doświadczenie zawodowe, na których opiera się prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Zostali pominięci przy wyrównaniach do mediany

Interwencja ws. wynagrodzeń
pracowników interim

C. d. ze str. 1
Przedstawiciele Solidarności wnieśli do AMP o pochylenie się nad wysokością wynagrodzeń zatrudnionych w tzw. interimach. Pracownicy Ci stanowią dużą
grupę wykonującą prace na rzecz AMP, którzy zostali pominięci przy tzw. wyrównaniu
płac do 75% mediany rynkowej - jak to miało miejsce w AMP. W efekcie współpracownicy, którzy zostali zatrudnieni bezpośrednio w AMP, a nadal pracują razem - mają
niejednokrotnie o kilkaset zł. wyższe wynagrodzenia.
Pracownicy powyżsi są dla firmy cenni, ale niedoceniani - pomimo corocznych regulacji płacowych wciąż odbiegają od stawek także nowozatrudnianych osób, gdyż aktualne stawki rekrutacyjne są znacznie
str. 2
wyższe niż dla rekrutowanych ok 2-3 lata temu.

Szczepienia przeciw
grypie w AMP
ArcelorMittal Poland S.A oferuje program szczepień przeciw grypie w
sezonie 2021/2022. Aby skorzystać
z programu należy dostarczyć pracodawcy stosowną deklarację.

Program szczepień skierowany jest do
pracowników AMP i ich rodzin, pracowników Sanpro Synergy i Ananke Business
Communications świadczących pracę na
rzecz AMP.
Zainteresowani pracownicy winni do 30
września br. przekazać na adres zdrowie@
arcelormittal.com lub nr tel. 660 682 430
skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji
(deklaracja dostępna jest na naszej stronie internetowej www.hksolidarnosc.pl).
Fizycznie dokument można dostarczyć
również do budynku inżynieringu pok.
214 w Dąbrowie Górniczej, budynku socjalnego pok. 10 w Sosnowcu, budynku
dyrekcyjnego pok. 108 w Świętochłowicach lub budynku dyrekcyjnego pok. 42
w Chorzowie.
Szczegółowe terminy i miejsce realizacji
szczepień zostaną podane po zrealizowaniu
dostaw szczepionek. Należy jednak pamiętać, iż zgłoszenie udziału w programie nie
jest jednoznaczne z zapewnieniem szczepienia z przyczyn niezależnych od pracodawcy.
Koszt szczepienia pokrywa pracodawca, a
w przypadku pracowników interim - Fundacja Ochrony Zdrowia. Koszt podatku i
ubezpieczeń społecznych jest po stronie
pracownika - zostaną potrącone przez listę płac, a w przypadku interimów - pracownicy otrzymają PIT 8C.

W rocznicę
męczeńskiej śmierci

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas
uroczystej mszy św. w rocznicę śmierci bł.
ks. Jerzego Popiełuszki - patrona Solidarności. Transmisja mszy prowadzona będzie
online na stronie: www.popieluszko.net.pl
19 października br. o godz. 18.00

41 rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego

Każdy Członek Związku, każda branża,
każdy pracownik są tak samo ważni!
C. d. ze str. 1
W wygłoszonej homilii
ks. ks. Prałat Stanisław Puchała podkreślił
wagę zawartego w Dąbrowie Górniczej porozumienia - dawało ono gwarancję
realizacji porozumienia gdańskiego
w kwestii tworzenia struktur niezależnych związków zawodowych
na terenie całego
kraju. Ks. Puchała
zwrócił uwagę na
konieczność zrozumienia, że pamięć
o dawnych wydarzeniach to nie tylko historyczne fakty ale również zobowiązanie,
a podstawową wartością porozumienia
była pracownicza solidarność.
Kapelan odnosząc się do etymologii słowa
„solidarność” odwoływał się do Ewangelii,
gdzie należy szukać jego rodowodu, ks. Józefa Tischnera, wg którego sens tego słowa
określa Chrystus: Jeden drugiego ciężary
noście, a także do nauki bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który podkreślał, że Ziarno troski
o dom ojczysty rzucony w polską glebę w
1980 r., podlane krwią i cierpieniem naszych
sióstr i braci musi przynieść dobre owoce.
Tej nadziei nie wolno nam utracić, bo w narodzie jest dość siły do twórczego działania i
twórczej pracy dla dobra Ojczyzny.
Kapłan przytoczył także słowa św. Jana
Pawła II, który mocno akcentował, że Solidarność musi iść przed walką. Wówczas
ludzkość może przetrwać i może przetrwać
każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie.
Bo solidarność to sposób bytowania ludzkości w jedności, godności, poszanowaniu
wszystkich różnic i odmienności, jakie w
człowieku zachodzą. Solidarność również
wyzwala walkę - nigdy przeciw drugiemu,
ale o człowieka, o jego prawa, o jego postęp i dojrzalszy kształt życia ludzkiego.
Podczas uroczystej mszy św. poświęcony został nowy sztandar MOZ NSZZ Solidarność”
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Punkt kulminacyjny I części obchodów
stanowił wzruszający spektakl słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów III
Liceum im. Generała Władysława Andersa w
Dąbrowie Górniczej oraz modlitwa i złożenie
kwiatów przed Tablicami Katyńskimi.
II część obchodów miała miejsce na terenie
dawnej Huty Katowice, a rozpoczęła się złożeniem kwiatów przez Prezydenta RP - Pana
Andrzeja Dudę przed symbolicznym Krzyżem

znajdującym się za bramą główną zakładu.
Podczas wystąpienia pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego Pan Prezydent podkreślił, że
najczęściej pamięta się o stoczniowcach, o górnikach,
a zasługa hutników,
że doprowadzono
do Solidarności, a
w konsekwencji do
wolności była nieoceniona. To był
wielki czas, bo naród rzeczywiście nie dał się podzielić, a w
związku z tym także nie dał się zniszczyć.
Ani wtedy, ani nawet potem - stanem wojennym. Solidarność nie dała się sprowadzić
na manowce chwycenia za broń aby umożliwić brutalną pacyfikację.
Pan Andrzej Duda zwrócił uwagę, że pokojowe wspólne działanie robotników dało efekty - Tej niezwykłej odporności, mądrości,
męstwu i nieustępliwości polskich robotników, ludzi Solidarności Europa, a także wiele miejsc na świecie zawdzięcza wyrwanie
się spod komunistycznych okowów i wielkie
zwycięstwo, uzyskanie suwerenności, niepodległości, wolności w wielu wymiarach.
Sygnatariusz Porozumienia Katowickiego Andrzej Rozpłochowski serdecznie powitał działaczy, którzy
wraz z nim wypracowali treść i podpisali porozumienie:
Jacka Jagiełkę oraz
Zbigniewa
Kupisiewicza będącego
jednocześnie założycielem biuletynu
WZ, który podbijał
serca i umysły nie
tylko w kraju ale również za granicą.
Andrzej Rozpłochowski jako iskrę do działania w walce z komunizmem uznał m.in.
pontyfikat Papieża - Polaka - Uważam, że

prawdopodobnie, gdyby nie pontyfikat Jana
Pawła II nie byłoby strajków latem 1980 r.,
a zwłaszcza przyczyniła się do tego pierwsza pielgrzymka, w czasie której Jan Paweł
II wezwał Ducha Świętego by odmieniał polską ziemię. Ten Duch odnawiał naszą ziemię
przez nasze czyny, m.in w kombinacie, który
był oczkiem w głowie komunistów nie tylko
rządzących PRL-em, ale samego Breżniewa
- najważniejszego w Związku Radzieckim.
W tym czerwonym gnieździe os narodziła
się rewolucja o jednym z najbardziej antykomunistycznych charakterów.
Sygnatariusz odnosząc się do dnia dzisiejszego powiedział, że - wtedy walczyliśmy
o suwerenność narodu i wolność naszego
państwa. Dzisiaj jest odwrotnie - mamy
już wolność, ale musimy bronić suwerenności naszego narodu i wolności i niepodległości naszego państwa. To obowiązek
ludzi Solidarności.
Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” doceniając inicjatywę
budowy pomnika sprzed 10 lat
zwrócił uwagę, że
potrzebujemy
miejsca,
gdzie
oprócz modlitwy
u ojców franciszkanów, możemy
się spotkać, popatrzyć na siebie.
To miejsce tutaj jest. Te miejsca są dla nas
bardzo ważne. To pieczęć, która spowodowała, że komuniści przegrali, że 17 września 1980 r. powstał NSZZ Solidarność. To
właśnie z tego miejsca - spod tej bramy z
Huty Katowice poszedł ten sygnał.
Szef Związku podkreślił, że - każde porozumienie było wielkim cudem ale i ciężką
pracą okupioną przez protestujących i w
każdym tym porozumieniu jest wielka wartość. Ale zawsze w Dąbrowie Górniczej mówię, że postulaty i porozumienie podpisane
w Hucie Katowice to swoisty projekt Ustawy
o Związkach Zawodowych. Wyprzedziliście
epokę do przodu. (...) To porozumienie było
ważnym impulsem do tego, że żyjemy w
wolnym kraju i możemy się zrzeszać. Jako
związek zawodowy Solidarność jesteśmy
jedynym jednolitym związkiem zawodowym
w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju
o wartościach chrześcijańskich, który ma w
statucie wpisane wartości chrześcijańskie i
naukę społeczną Kościoła, ale także związkiem, który od stołu nie odejdzie, jeżeli nie
rozwiąże problemu każdego pracownika, nie
tylko wybranej grupy zawodowej!
Przewodniczący Solidarności zaakcentował,
że „S” nigdy nie negocjuje kosztem drugiego pracownika - Dla nas każdy Członek
Związku, każda branża, każdy pracownik
jest tak samo ważny!
Więcej str. 4
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Każdy Członek Związku, każda branża,
każdy pracownik są tak samo ważni!
C. d. ze str. 1
Szef Solidarności zwrócił
uwagę, że art. 12 Konstytucji dotyczący wolności zrzeszania się w związki zawodowe i
ich funkcjonowania nie jest przestrzegany globalne korporacje robią biznes w naszym
kraju, traktują związki zawodowe jako zło
konieczne albo z nimi walczą. Jest tak modne
słowo ostatnio: praworządność. W naszym
kraju nie ma praworządności, ale na pewno
nie w obszarach sądownictwa - w obszarach
art. 12 Konstytucji i ustawy o związkach zawodowych - tu nie ma praworządności!
Piotr Duda odniósł się również do podejmowanych przez Solidarność akcji - Porozumienie gdańskie, szczecińskie, jastrzębskie
i dąbrowskie to żywa historia. I tą historią
jest związek zawodowy, który powinien wykonywać testament strajkujących w 1980 r.
Jednym z punktów jest 14 postulat gdański emerytury stażowe. Apeluję, abyśmy wspólnie z Panem Prezydentem - bo to jest nasze
uzgodnienie w porozumieniu jako kandydata na prezydenta - zbierając podpisy pod tą
inicjatywą mogli przekonać parlamentarzystów do tego, że tego chcą Polacy.
Po wystąpieniach
pod Pomnikiem
Porozumienia
K a t o wickiego
złożone
zostały
kwiaty.
III
odsłona uroczystości miała miejsce w Pałacu
Kultury Zagłębia, gdzie miało miejsce wręczenie odznaczeń krzyży kawalerskich i
oficerskich orderów odrodzenia Polski przyznanych przez Prezydenta na wniosek Stowarzyszenia Porozumienie Katowickie.
Ceremonię odznaczeń państwowych poprowadził Dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji Prezydenta RP - Roman Kroner,
a same odznaczenia wręczył Prezydent

RP - Andrzej Duda.
W uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy
zawodowej i publicznej, za działalność na
rzecz transformacji ustrojowej w Polsce
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia
Polski odznaczony został
• Piotr Andrzejewski.
Za wybitne zasługi w działalności na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce, za
osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem
dla kraju pracy zawodowej, związkowej i
społecznej Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:
• Jan Cegielski,
• Janusz Drozd,
• Karol Gwoździewicz,
• Stanisław Kruszyński,
• Zbigniew Kupisiewicz,
• Jan Malarek,
• Ryszard Nikodem,
• Zofia Nowicka,
• Marek Nowicki,
• Maciej Ratajczyk,
• Franciszek Serafin,
• Ryszard Skubek,
• Krystyna Staniszewska,
• Andrzej Staszewski,
• Adam Żabicki,
• Marian Żukowski.
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:
• Kazimierz Biskupek,
• Zygmunt Cieślicki,
• Józef Fela,
• Andrzej Kampa,
• Eugeniusz Karasiński,
• Stanisław Knap,
• Józef Kowalski,
• Epifaniusz Koźma,
• Marek Linczowski,
• Jan Romański,
• Zbigniew Siemaszko,
• ks. Andrzej Stasiak,
• Andrzej Tomaszewski,
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Koniec zabawy w paczkomaty w niedzielę
C. d. ze str. 1
Abp Jędraszewski wielokrotnie cytował ich słowa odnoszące się do
miłości, sprawiedliwości, solidarności i etosu pracy. Kapłan uwypuklił walkę bł. kard.
Wyszyńskiego z nienawiścią poprzez jego naukę, postawę, modlitwę, a także osobiste
cierpienie oraz podkreślił, że żaden człowiek nie musi sobie na godność zasłużyć, ponieważ ona po prostu mu się należy od chwili poczęcia.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda zwracając uwagę, że miniony
rok był trudnym okresem czasu ze względu na pandemię zaapelował do zebranych o szczepienia. Przewodniczący Związku podkreślił, że jako Solidarność nigdy nie odejdziemy od
stołu negocjacji, dopóki nie rozwiążemy problemów wszystkich pracowników i nigdy nie negocjujemy kosztem innej grupy zawodowej. Mamy to - oznajmił odnosząc się do akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażowych zaznaczając przy tym, że mimo
osiągniętego celu akcja nadal jest kontynuowana.
Piotr Duda skierował słowa do pracodawców łamiących zakaz handlu w niedzielę - koniec zabawy
w paczkomaty. Wstydźcie się, to nie jest społeczna odpowiedzialnosć biznesu. Mam nadzieję, że
ta nowelizacja szybko znajdzie się na biurku pana
prezydenta i wreszcie wszyscy pracownicy handlu
będą mogli powiedzieć,
że niedziela jest dla rostr. 4
dziny i dla Boga.

• Kazimierz Zadłużny.
Za zasługi dla Niepodległej Medalem
Stulecia Odzyskanej Niepodległości
odznaczeni zostali:
• Stanisław Janik,
• ks. Stanisław Kocot,
• Ewa Linczowska,
• Michał Luty,
• Grzegorz Opala,
• Janina Szymanowicz,
• Lucjan Zaremba.
Po dokonaniu honorowych wyróżnień Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do odznaczonych - Bardzo dziękuję, nie gratuluję
odznaczeń, bo one się po prostu należą.
Jestem ogromnie dumny i zaszczycony, że
mogę Państwu te odznaczenia wręczyć.
To był wielki czas i pod względem ducha,
który wtedy był i pod względem skutków,
które przyniósł. Skutków w postaci suwerennej, niepodległej, wolnej Polski, która
z podniesioną głową walczy o swoją pozycję, która się jej należy - z racji miejsca
w przestrzeni europejskiej i światowej - i
tego geograficznego i tego wynikającego z
wielu innych obiektywnych elementów tj.
nasze zasługi dla Europy i dla świata.
(...) Byliście pokoleniem, które walczyło
o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę
przede wszystkim dla nas, dla mnie, dla
moich rówieśników, dla kolejnego pokolenia - dla pokolenia swoich dzieci, ale także
dla pokolenia swoich wnuków. Chcę powiedzieć, że jestem tutaj po to, żebyście Państwo wiedzieli, że to następne pokolenie,
dla którego walczyliście, z którego dzisiaj
jest
Prezydent
RP pamięta o
Waszym bohaterstwie i oddaje
Wam
głęboką
cześć.

Mariusz Staniec
szefem ochrony AMP
W ArcelorMittal Poland S.A nastąpiły
zmiany personalne na stanowisku Szefa
Ochrony.
Jak poinformował pracodawca - dotychczasowy Szef Ochrony MAP - Paweł Pirański, zdecydował o odejściu z firmy i kontynuowaniu kariery poza nią.
Od 15 września br. stanowisko Dyrektora
Biura Ochrony AMP objął Mariusz Staniec
- Dyrektor Generalny ArcelorMittal Service Group. Jego przełożonym jest Frederik
Van De Velde, zastępca dyrektora generalnego AMP, członek Zarządu i dyrekcji
wykonawczej.
Mariusz Staniec rozpoczął pracę w AMP
w 1983 r. w Zakładzie Walcownia Zimna
w Krakowie. W 2010 r. dołączył do Biura
Postępu jako szef zespołu WCM. W 2015
r. dołączył do AMSG jako dyrektor zarządzający, a w 2018 r. objął stanowisko Dyrektora Generalnego.

Oczekiwany od 30 lat postulat „S” stał się faktem

Po zapisaniu się do Związku
dostaniesz ulgę podatkową!
Polski Ład wzmacnia związki zawodowe

Piotr Duda apeluje
do przewodniczącej
RDS ws.
postanowienia TSUE

Przewodniczący NSZZ Solidarność
Piotr Duda zaapelował do minister
i przewodniczącej RDS Marleny Maląg
o rozszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Prezydium Rady
Dialogu Społecznego o punkt dotyczący postanowienia TSUE ws. kopalni
Turów. Wniósł także o udział w posiedzeniu wicepremiera Jacka Sasina.
Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, nakładającej na Polskę
kary finansowe za niewdrożenie środków
tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia
węgla brunatnego w Kopalni Turów, wzbudza poważne kontrowersje i stwarza zagrożenie wybuchu niepokojów społecznych.
Rodzi również wiele istotnych pytań, na które strona społeczna oczekuje konkretnych
odpowiedzi - napisał Piotr Duda do Marleny
Maląg. Przewodniczący NSZZ „S” wniósł o
pilne rozszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Prezydium Rady Dialogu
Społecznego, które zostało zaplanowane na
21 września 2021 r. o punkt dotyczący informacji w sprawie tego postanowienia. Szef
Związku zawnioskował również o udział w
posiedzeniu Prezydium w powyższym punkcie pana Jacka Sasina Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych i
Pana Michała Kurtyki Ministra Klimatu i Środowiska.
Źródło: solidarnosc.org.pl

Kolejny powód, dla którego warto zapisać się do związku zawodowego!
W ramach Polskiego Ładu wprowadzona zostanie nowa ulga podatkowa,
umożliwiająca odliczenie składek związkowych od podatku dochodowego.
W ramach Polskiego Ładu wprowadzo- poprawy warunków pracy oraz reprezenna zostaje nowa ulga podatkowa, która towania pracowników w negocjacjach
może zachęcać do zostania członkiem i sporach z pracodawcami. Problemem
związku zawodowego. W jaki sposób? jednak wciąż pozostaje fakt, że duża
Zmiana w ustawie o PIT wprowadza część zatrudnionych w Polsce nie ma
możliwość odliczenia składek związko- jednak możliwości zapisać się do związwych od podatku dochodowego. Ulga ma ku zawodowego.
W raporcie „Związki zawodowe w Polwynosić nie więcej niż 300 złotych.
– Nareszcie oczekiwana przez związkow- sce” z 2019 roku sporządzonego przez
ców od 30 lat zmiana ustawy o podat- CBOS napisano, że „z deklaracji badaku dochodowym stała się faktem. Dzięki nych pracowników najemnych wynika,
„Solidarności” będzie możliwość odlicze- iż związki zawodowe działają na ogół w
nia składek związkowych od podatku instytucjach, urzędach, zakładach całdochodowego. To bardzo ważny krok w kowicie państwowych, samorządowych
kierunku wzmocnienia dialogu społecz- lub publicznych oraz w jednoosobowych
nego i przede wszystkim bardzo ważna spółkach skarbu państwa – 77% zatruddecyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy nionych w zakładach pracy zaliczających
dla każdego pracownika – wskazał szef się do tej grupy zadeklarowało, że w
ich miejscu pracy są związki zawodowe.
„Solidarności”.
– Jeżeli będzie można odliczyć tę skład- Większość zatrudnionych w firmach czy
kę, to z pewnością część pracowników instytucjach z różnym udziałem kapitału
będzie chętniej przystępowała do związ- publicznego i prywatnego oraz w firmach
ków zawodowych, a to przecież wzmocni prywatnych deklaruje natomiast, iż w ich
zakładach pracy nie ma związków zawodialog społeczny – zaznaczył Piotr Duda.
Warto podkreślić, że wzmacnianie związ- dowych (odpowiednio 57% i 78%)”.
Źródło: solidarnosc.org.pl
ków zawodowych buduje społeczeństwo 		
obywatelskie i ma fundamentalny wpływ
na ucywilizowanie rynku pracy. Dobrze,
że Ministerstwo Finansów ma tego świadomość i przypomina, że związki są
prawnie umocowane do działań na rzecz
15 września przedstawiciele handlowej Solidarności odwiedzili biura klubów parlamentarnych i kół poselskich znajdujące się w budynkach Sejmu. Związkowcy przekazali posłom apel o poparcie zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele.
– Ustawa, która przywróciła setkom tysięcy pracowników handlu prawo do niedzielnego odDwadzieścia firm z całego kraju zo- poczynku z rodzinami, powoli staje się fikcją. Jej nowelizacja jest koniecznością. Odwiedzistało uhonorowanych statuetkami i liśmy wszystkie kluby parlamentarne i koła poselskie. Nasz apel przesłaliśmy również drogą
certyfikatami podczas uroczystej gali elektroniczną wszystkim posłom zasiadającym w Sejmie, odwiedzaliśmy też biura poselskie
XIII edycji konkursu „Pracodawca w całym kraju. Dla pracowników handlu głosowanie nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu
Przyjazny Pracownikom”, która od- handlu w niedziele będzie sprawdzianem, czy poszczególni posłowie są rzeczywiście ich rebyła się 10 września w ogrodach Pa- prezentantami, czy bardziej liczy się dla nich interes wielkich sieci handlowych – mówi Alfred
Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”.
łacu Prezydenckiego.
Konkurs promuje pracodawców, którzy W ostatnich miesiącach kolejne sieci handlowe otwierają swoje sklepy w niedziele obwyróżniają się w zakresie przestrzegania chodząc ograniczenia zawarte w ustawie. Taką furtkę pozostawia zapis w zezwalający
przepisów prawa pracy, w szczególności na handel w niedziele placówkom pocztowym. Sieci handlowe wprowadzają w swopoprzez stabilność zatrudnienia, przestrze- ich sklepach usługę nadawania i odbioru paczek, dzięki czemu zyskują status placówki
ganie zasad bezpieczeństwa i higieny pra- pocztowej i mogą prowadzić działalność w niedziele. Poselski projekt nowelizacji ustawy
cy oraz prawa do zrzeszania się w związki ma ograniczyć możliwość obchodzenia obostrzeń - sklep będzie mógł prowadzić działalzawodowe. Organizowany jest przez NSZZ ność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa, pod warunkiem, że ten rodzaj
„Solidarność” pod honorowym patronatem działalności będzie dla niego przeważający, czyli przychody z usług pocztowych będą
Źródło: solidarnosc.org.pl
Prezydenta RP. Do tej pory w konkursie wy- przekraczać 50 proc. łącznych przychodów.
startowało 300 firm, z czego 241 zostało
nagrodzonych, a wśród nich 26 zostało nagrodzonych co najmniej dwukrotnie.
– To wydarzenie co roku ma dla mnie wyjątkowy wymiar. Jest to pewna pamiątka
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
- Jerzy Goiński
tel. 776 61 05
po panu prezydencie Lechu Kaczyńskim.
Interwencje, płace, zatrudnienie
- Lech Majchrzak tel. 776 92 37
To on przyjął pod patronat jedyny konPrawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
- Mirosław Nowak tel. 776 75 97
kurs, w którym to pracownicy wybierają Sprawy finansowe 		
- Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
najlepszych pracodawców. Takich, któ- Porady prawne
- Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
rzy stwarzają dobrą atmosferę i szanując
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4
swojego pracownika, stwarzają mu wapok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekrerunki, żeby dobrze czuł się w swojej pratariacie związku tel. 61 05
cy, miał poczucie satysfakcji i docenienia.
To właśnie tacy pracodawcy otrzymują Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
nagrody w tym konkursie – podkreślił Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
Poczta e-mail sekretariat: sekretariat@hksolidarnosc.pl
prezydent Andrzej Duda.

Ograniczenie obchodzenia zakazu handlu w niedzielę

Głosowanie sprawdzianem dla posłów

Dialog może pomóc
w rozwoju kraju

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

Więcej: solidarnosc.org.pl

Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl
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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada dla Członków Związku bilety do

parku rozrywki
ENERGYLANDIA
Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie” – zainteresowani Członkowie 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.
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada dla Członków Związku bilety do

,
S l a, s k i e g o W e s o l, e g o
Miasteczka LEGENDIA

Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie” – zainteresowani Członkowie 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

,
Amerykanskiego
Parku Rozrywki
TWINPIGS

Twinpigs to pierwszy w Polsce Park Rozrywki czerpiący garściami 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 wzrostu - cena biletu wynosi 15 zł, takie bilety można zakupić w kasach
biletowych Twinpigs.
Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie 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
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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