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1.000 zł brutto - jako I część do-
datkowej nagrody wynegocjowanej 
przez stronę społeczną otrzymają 
pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. 
wraz z wynagrodzeniem za sierpień 
br. - do 10 września. 
Już we wrześniu br. wraz z wynagrodze-
niem za sierpień uprawnieni pracownicy 
AMP otrzymają I część nagrody, któ-
ra została wynegocjowana przez  pięć 
największych organizacji związkowych 
funkcjonujących w spółce, w tym NSZZ 
„Solidarność”. To dodatkowe pieniądze, 
o które związkowcy szczególnie walczyli 
ze względu na obecnie pogarszającą się 
sytuację gospodarczą rodzin, a których 
pracodawca - ze względu na brak jej 
uwzględnienia w budżecie na 2022 r. nie 
chciał uruchomić.         Więcej str. 2

Dodatkową nagrodę w wysokości 1.700 zł brutto/osobę uzgodniły związki 
zawodowe z pracodawcą ArcelorMittal Business Center of Exellence Poland 
w dniu 5 sierpnia br. Tej samej wysokości nagrodę otrzymają również pra-
cownicy HK Woda - stosowne porozumienie podpisane zostało w dniu 10 
sierpnia br. 
Nagrody zostaną wypłacone uprawnionym pracownikom w dwóch czę-
ściach. 

Uzgodnienie w AMBCOE zakłada wypłatę nagrody dodatkowej w wysokości 1700 zł 
brutto/pracownika w dwóch ratach:

wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2022 r. - • do 10 września br. w wysokości 
850 zł brutto/pracownika;
wraz z wynagrodzeniem za październik 2022 r. - • do 10 listopada br. w wysoko-
ści 850 zł brutto/pracownika.                                         Więcej str. 3
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Możliwość konsumpcji posiłku za kwotę 1,48 zł 
Konieczność złożenia nowego 
oświadczenia by korzystać z posiłków

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach 
42 uroczyste urodziny 
NSZZ „Solidarność” 

Pracownicy z ekstra środkami w trudnej sytuacji
Dodatkowe nagrody w spółkach:
PUW HKW, AM BCOE, AMDSP i HK POM

1.000 zł 
dla pracowników 
AMP we wrześniu

40 Pielgrzymka 
Ludzi Pracy 

na Jasną Górę

Dzik jest dziki...
Interwencja 
Solidarności 

ws. dzikich zwierząt
Interwencję dotyczącą zagrożenia dla 
pracowników przebywających na tere-
nie ArcelorMittal Poland ze strony dzi-
kich zwierząt podjęła dąbrowska Soli-
darność u przedstawicieli pracodawcy 
z początkiem sierpnia br. Niestety, 
pomimo realnego zagrożenia - do tej 
pory nie podjęto działań przynoszą-
cych wymierne efekty.    Więcej str. 4

Pod hasłem „Księże Jerzy - jeste-
śmy tu, aby wypełniać Twój testa-
ment” organizowana jest 40 Piel-
grzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.  
Pielgrzymka odbędzie się w dniach 
17-18 września 2022 r. Dąbrowska 
Solidarność - wzorem lat ubiegłych 
- organizuje wyjazd w niedzielę, 18 
września br.
W tym roku przypada 40 już rocznica za-
inicjowania Pielgrzymki Ludzi Pracy na 
Jasną Górę przez błogosławionego Księ-
dza Jerzego Popiełuszkę. Początkowo  - w 
1983 r. pielgrzymka zorganizowana zosta-
ła dla robotników Huty Warszawa, ale już 
w kolejnym roku w intencji dobrej i godnej 
pracy oraz godnego traktowania pracow-
ników na Jasną Górę przybyli pielgrzymi z 
wielu regionów Polski.       Więcej str. 4

Takie okazy spacerują po chodnikach AMP m.in. 
w rejonie walcowni średniej.

fot. M. Nowak

nagroda w AM Business Center of Exellence

Uroczystą Mszą Świętą odprawioną na gołonoskim wzgórzu w dniu 11 wrze-
śnia 2022 r. rozpoczną się obchody 42 rocznicy podpisania Porozumienia 
Katowickiego. W programie uroczystości przewidziano m.in złożenie kwia-
tów pod tablicami katyńskimi przy Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy, 
pamiątkowym krzyżem znajdującym się za bramą główną dawnej Huty Ka-
towice oraz uroczystości 
przy pomniku Porozu-
mienia Dąbrowskiego.
Na poziomie regionu 
rocznica podpisania po-
rozumień obchodzona 
będzie również 3 wrze-
śnia w Jastrzębiu Zdroju 
i tego samego dnia uro-
dziny śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności odbędą się 
w Dolinie Trzech Stawów 
w Katowickim Parku Le-
śnym.       Więcej str. 4

W związku z podniesieniem z dniem 1 września br. wartości posiłków regene-
racyjnych i profilaktycznych w ArcelorMittal Poland S.A. pracownicy korzysta-
jący z uprawnienia do posiłków regeneracyjnych zobowiązani są do złożenia 
nowego oświadczenia wyrażającego zgodę na potrącenie z wynagrodzenia 
równowartości ilości skonsumowanych posiłków w danym miesiącu i kwoty 
1,48 zł. Na chwilę obecną takie oświadczenie złożyło ok. 82% uprawnionych 
do posiłków regeneracyjnych pracowników.  
Przypominamy, iż w związku ze wzrostem z dniem 1 września br. wartości posiłków do kwo-
ty 17,27 zł (18,65 zł brutto) - zgodnie z zapisami Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5 
maja 2021 r. - wzrasta dopłata pracowników do posiłków regeneracyjnych. Więcej str. 2
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Fundacja Ochrony Zdrowia w Dąbro-
wie Górniczej zaprasza darczyńców 
oraz członków ich rodzin (zgodnie 
z statutem), emerytów i rencistów 
wspierających fundację na bezpłat-
ne szczepienia przeciw grypie szcze-
pionką Vaxigrip Tetra. Akcję szcze-
pień dla pracowników i członków ich 
rodzin przeprowadza również Arce-
lorMittal Poland S.A.
Dąbrowska FOZ przeprowadza akcję bez-
płatnych szczepień przeciw grypie szcze-
pionką Vaxigrip Tetra dla darczyńców FOZ 
i ich rodzn (zgodnie ze statutem), a także 
wspierających FOZ emerytów i rencistów. 
Akcja szczepień odbywać się będzie w 
terminie od 29 sierpnia br. do 2 września 
br. w spółce Unimed.
Celem skorzystania z akcji należy doko-
nać rejestracji pod nr tel. 668 02 15 15 w 
godz. 8.00 - 15.00. Przy rejestracji należy 
podać nr telefonu i nr PESEL. Kwalifikacja 
na szczepienie odbywać się będzie telefo-
nicznie rano w dniu szczepienia. Pamiętać 
należy, iż szczepienia pomimo że są w 
ramach przeprowadzanej akcji bezpłatne, 
podlegają opodatkowaniu. 
Akcję szczepień przeciw grypie przepro-
wadzi również AMP. Ze szczepień mogą 
skorzystać pracownicy spółki oraz człon-
kowie ich rodzin (osoby zamieszkujące w 
tym samym gospodarstwie domowym). 
Koszt szczepionki wraz z zaszczepieniem 
pokryw pracodawca, natomiast koszty 
podatku i ubezpieczeń społecznych zwią-
zanych ze szczepieniami ponosi pracow-
nik - zostaną one potrącone z listy płac 
(ok. 32 zł/os.). 
Celem skorzystania z akcji w AMP należy 
złożyć deklarację chęci przystąpienia do 
programu w sezonie 2022/2023 - stosowny 
formularz znajduje się na stronie: studnia/
bhp/tydzieńzdrowia2022. Podpisany doku-
ment należy odesłać w formie skanu lub 
zdjęcia do 18 września na adres: zdrowie@
arcelormittal.com lub na nr:660 682 430, 
664 781 806 bądź dostarczyć do biura BHP 
lub wsparcia BHP - w Dąbrowie Górniczej - 
budynek inżynieringu pok. 214.

Informujemy, że za śp. Jerzego Go-
ińskiego - Przewodniczącego Soli-
darności w ArcelorMittal Poland S.A. 
zostaną odprawione w najbliższym 
czasie następujące msze święte:

2022.09.04 godz. 16.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od NSZZ „S” 
Huty Częstochowa);
2022.09.11 godz. 20.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od Zarządu 
MZZ Hutnik).

Zapraszamy w miarę możliwości do 
wspólnej modlitwy. 

Msze św. 
w intencji 

śp. Jerzego Goińskiego
- Przewodniczącego 

dąbrowskiej „S”

Realizacja zawartego w lipcu porozumienia
1.000 zł dla pracowników 
ArcelorMittal Poland we wrześniu
C. d. ze str. 1      Wraz z wynagrodzeniem za sierpień br. pracownicy AMP otrzymają I 
część dodatkowej nagrody w wysokości 1.000 zł brutto/pracownika. Łączna wyso-
kość nagrody uzgodniona została w kwocie 1.700 zł, a II jej część (700 zł) wypłacona 
zostanie wraz z wynagrodzeniem za październik, tj. do 10 listopada br.  
Uprawnionymi do otrzymania dodatkowej nagrody we wrześniu są pracownicy AMP ob-
jęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, którzy na dzień 1 września 2022 r. będą 
pozostawali w zatrudnieniu. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze cza-
su pracy, wysokość dodatkowej nagrody ustalona zostanie w wysokości proporcjonalnej 
do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
Przez przepracowanie lub 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 pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad 
członkiem rodziny.
W związku z procesem stopniowego zatrudniania w AMP pracowników z tzw. spółek  
Interim (Sanpro Synergy i Ananke Business Communication), w sytuacji gdy data 
zatrudnienia w AMP będzie przypadała po wskazanych terminach wypłat poszcze-
gólnych części nagrody dodatkowej - pracownikom tym będą wypłacone przez AMP 
poszczególne części nagrody wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc zatrudnie-
nia w AMP.

Możliwość konsumpcji posiłku za kwotę 1,48 zł 
Konieczność złożenia nowego 
oświadczenia by korzystać z posiłków
C. d. ze str. 1        Pracownik pokrywa 50% wartości wzrostu posiłku, a pozostałe 50% 
pokrywa pracodawca. Od 1 września br. dopłata pracownika do posiłku regeneracyjne-
go wynosić będzie 1,48 zł. 
W związku z powyższym pracownik chcący korzystać z uprawnienia do posiłku regeneracyj-
nego zobowiązany jest do złożenia nowego oświadczenia wyrażającego zgodę na potrącanie 
z wynagrodzenia nowej wysokości dopłaty - 1,48 zł razy ilość skonsumowanych w danym 
miesiącu posiłków. Istotne jest, że do pracodawcy musi zostać dostarczony oryginał oświad-
czenia, który przekazać można w zakładach – na poczcie, wysyłając korespondencję, która 
ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do 
skrzynki pocztowej, znajdującej się przed wejściem do budynku kadr w danej lokalizacji.
Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie blokadą karty posiłkowej od 1 września 
br., a konsumpcja posiłku możliwa będzie tylko za pełną odpłatnością.  W przypadku 
złożenia oświadczenia w trakcie miesiąca – nie później niż do 26 dnia danego miesiąca 
– karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
Zwracamy uwagę, iż nawet nie korzystając z posiłków regeneracyjnych warto „na w ra-
zie czego” takie oświadczenie złożyć. Do momentu pobrania posiłku bowiem nie wywołu-
je ono żadnych skutków finansowych, a daje możliwość w nieprzewidzianych sytuacjach  
konsumpcji posiłku za kwotę 1,48 zł.
Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. 
Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian tj. pełny koszt 
posiłku pokrywa pracodawca.

Szczepienia przeciw 
grypie w FOZ 
oraz w AMP

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Socjalna
Zapomogi i pożyczki zostały przyznane
17 sierpnia br. podczas cyklicznego posiedzenia Śląsko-Dąbrowska Terenowa 
Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła 79 wniosków o pomoc finansową 
oraz 14 wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe. 
ŚDTKŚS rozpatrzyła w sumie 79 wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Komisja 
podjęła decyzję o przyznaniu 44 zapomóg losowych, 12 zapomóg materialnych (w 
tym 1 zapomoga dla dziecka-sieroty po pracowniku zmarłym w skutek wypadku przy 
pracy). Aż 21 wniosków rozpatrzonych zostało negatywnie, a 1 przypadek został 
odroczony celem uzupełnieni przez wnioskodawcę dokumentów. 
ŚDTKŚS ze względu na trudną sytuację wnioskodawcy przekierowała wniosek do Głów-
nej Komisji proponując wyższą pomoc finansową.    
Komisja rozpatrzyła również wnioski o pożyczkę mieszkaniową przyznając 14 po-
życzek na remont lub modernizację mieszkania/domu. Termin podpisywania umów 
o pożyczki wyznaczony został na dzień 28 października br., a niezawarcie w tym 
czasie umowy traktowane będzie jako rezygnacja wnioskodawcy z przyznanej po-
życzki. Celem umówienia indywidualnego terminu zawarcia pożyczki (niezbędnych 
jest 2 poręczycieli) pracownik obsługi socjalnej skontaktuje się bezpośrednio z pra-
cownikiem AMP. Wypłaty pożyczki poprzez przelew na wskazane konto bankowe re-

alizowane będą przez spółkę obsługująca fundusz - Sanpro 
Synergy sukcesywnie do 30 dni licząc od daty podpisania 
stosownej umowy. 
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C. d. ze str. 1      Uprawnionymi do dodat-
kowej nagrody są pracownicy AM BCOE 
Sp. z o. o.  objęci Zakładowym Układem 
Zbiorowym Pracy, którzy w pierwszym 
dniu miesiąca dokonywania wypłaty na-
grody (tj. 1 września w przypadku I raty i 
1 listopada w przypadku II raty) będą po-
zostawali w zatrudnieniu z wyłączeniem:

osób zatrudnionych w AM BCOE po 30 • 
czerwca 2022 r., 
osób w trakcie okresu wypowiedzenia • 
(nie dotyczy odejść emerytalnych),
osób nieaktywnych - przebywających • 
na urlopach wychowawczych i urlopach 
bezpłatnych, osób przebywających na 
urlopach macierzyńskich i na długo-
trwałych zwolnieniach lekarskich. 

Poprzez długotrwałe zwolnienie lekarskie 
należy przy tym rozumieć czas niezdol-
ności do pracy trwający łącznie dłużej 
niż pełen kalendarzowy miesiąc, podczas 
którego pracownik pozostaje w stosunku 
pracy i przysługuje mu wynagrodzenie 
chorobowe lub zasiłek chorobowy. 
W przypadku osób przebywających na 
urlopach macierzyńskich i długotrwa-
łych zwolnieniach chorobowych nagroda 
dodatkowa zostanie wdrożona z dniem 
powrotu do pracy pracownika - po wyko-
naniu badań kontrolnych i dostarczeniu 
orzeczenia lekarskiego z medycyny pra-
cy o zdolności do pracy. Nagroda w tych 
przypadkach zostanie wypłacona wraz z 
najbliższym wynagrodzeniem. 
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze czasu pracy wysokość nagrody 
zostanie ustalona proporcjonalnie do wy-
miaru czasu pracy określonego w umowie 
o pracę. 

Porozumienie przedstawicieli PUW HKW 
Sp. z o. o. z funkcjonującymi w firmie or-
ganizacjami związkowymi - NSZZ „Solidar-
ność” oraz MZZ Pracowników AM Dąbrowa 
Górnicza zakłada wypłatę uprawnionym 

pracownikom spółki nagrody w wysokości 
1.700 zł brutto w dwóch ratach:

z wynagrodzeniem za sierpień 2022 r. • 
- t.j. 10 września 2022 r. w wyso-
kości 1.000 zł/pracownika,
z wynagrodzeniem za październik • 
2022r. - t.j. 10 listopada 2022 r. w 
wysokości 700 zł/pracownika.             

Uprawnionymi do dodatkowej nagrody są 
pracownicy PUW HKW Sp. z o. o. objęci 
Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, 
którzy w pierwszym dniu miesiąca doko-
nywania jej wypłaty  tj.:

1 września 2022 r. – w przypadku wy-• 
płaty pierwszej części dodatkowej na-
grody,
2 listopada 2022 r. – w przypadku wypła-• 
ty drugiej części dodatkowej nagrody 

będą pozostawali w zatrudnieniu.
Dla pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy, wysokość do-
datkowej nagrody ustalona zostanie w wy-
sokości proporcjonalnej do wymiaru czasu 
pracy określonego w umowie o pracę.
Przez przepracowanie lub pozostawanie w 
zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie 
w stosunku pracy, za który przysługuje wy-
nagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuń-
czy lub zasiłek macierzyński z ubezpiecze-
nia społecznego. Do okresu zatrudnienia 
uwzględnia się również okres przebywania 
pracownika na tzw. opiece nad chorym 
dzieckiem lub nad członkiem rodziny.

30 sierpnia 2022 r. strony osiągnęły poro-
zumienie w sprawie wypłaty dodatkowej 
nagrody również dla pracowników Spółki 
ArcelorMittal Distribution Solutions Poland 
Sp. z o.o. oraz HK Produkcyjny Ośrodek 
Maszynowy Sp. z o. o. 
Zasady wypłaty dodatkowej nagrody w 
obu spółkach są jednolite. W roku 2022 
uprawnionym pracownikom wypłacona 
zostanie dodatkowa nagroda w wysokości 
1.700 zł brutto/pracownika.

Nie ma decyzji co do zatrzymania WP nr 3
Przygotowanie do remontu 
Wielkiego Pieca nr 2 

nagroda 
w PUW HK Woda

w ramach której celowo powołany ze-
spół pracuje aktualnie nad przygotowa-
niem całej logistyki przedsięwzięcia, w 
tym lokalizacji składowiska złomu, żuż-
la. Zidentyfikowana została lokalizacja 
pieców elektrycznych i prowadzone są 
prace symulacyjne procesów produk-
cyjnych, których celem jest wyelimino-
wanie tzw. wąskich gardeł. Planuje się 
zakończenie tej części prac do końca 
września 2022 r. 
Jednocześnie na poziomie korporacyj-

Zgodnie z przekazaną przez przedstawicieli pracodawcy infor-
macją - remont WP nr 2 przebiega planowo, a wg założeń piec 
ma zostać zatrzymany w II kwartale 2023 r. Dzięki staraniom 
kierownictwa zakładu i zarządu udało się dodatkowo wynego-
cjować większą kwotę z przeznaczeniem na remont, dzięki cze-
mu został zwiększony jego zakres. Efektem tych działań ma 
być dłuższa praca pieca. Wszelkie pojawiające się w tym zakre-
sie problemy rozwiązywane są na bieżąco. 
Stała produkcja na piecu i mniejsze zapotrzebowanie rynko-
we pozwalają na odkładanie i gromadzenie slabów do ciągłej 
produkcji w krakowskim oddziale AMP w czasie planowanego 
postoju pieca. 
Podczas spotkania podjęto temat dekarbonizacji produkcji, 

nym prowadzone są prace projektowe. Z założenia wszystkie 
budowane piece elektryczne w grupie AM w obszarze wyrobów 
płaskich - o pojemności 300 t.) będą miały jeden standard, co 
oznacza, że będą one identyczne m.in. w Polsce, Francji, Niem-
czech, Belgii, Hiszpanii. Podobnie w obszarze wyrobów długich 
(poj. 150 t.). 
Przedstawiciele pracodawcy zdementowali pogłoski w zakresie 
wstrzymania pracy Wielkiego Pieca nr 3. Na piecu zamówiona 
została usługa budowy rynny i prowadzone są prace do jej zabu-
dowania. Obserwowane spowolnienie produkcji związane jest z 
portfelem zamówień, jednak pamiętać na-
leży, iż jest potrzeba zbudowania zapasów 
na czas remontu WP2. 

Pracownicy z ekstra środkami w trudnej sytuacji
Dodatkowe nagrody w spółkach:
PUW HKW, AM BCOE, AMDSP i HK POM

Dodatkowa nagroda  zostanie wypłacona 
w 2 częściach:

do 30 września 2022 r. uprawnionym • 
pracownikom wypłacona zostanie 1 
część nagrody w wysokości 1.000 zł 
brutto/pracownika,
do 30 listopada 2022 r. uprawnionym • 
pracownikom wypłacona zostanie 2 
część nagrody w wysokości 700 zł 
brutto/pracownika.

Uprawnionymi do dodatkowej nagrody są 
pracownicy AMDSP oraz pracownicy HK 
POM, którzy w pierwszym dniu miesiąca 
dokonywania jej wypłaty  tj.:

1 września 2022 r. – w przypadku wy-• 
płaty 1 części dodatkowej nagrody,
2 listopada 2022 r. – w przypadku wy-• 
płaty 2 części dodatkowej nagrody, 

będą pozostawali w zatrudnieniu.
Dla pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy, wysokość do-
datkowej nagrody ustalona zostanie  w wy-
sokości proporcjonalnej do wymiaru czasu 
pracy określonego w umowie o pracę.
Przez pozostawanie w zatrudnieniu na-
leży rozumieć pozostawanie w stosunku 
pracy, za który przysługuje wynagrodze-
nie lub świadczenia z ubezpieczenia cho-
robowego i wypadkowego. 

Zawarte porozumienia w zakresie wypła-
ty dodatkowych środków pieniężnych w 
formie nagrody w poszczególnych spół-
kach są pokłosiem wystąpień organizacji 
związkowych, które zwracały pracodaw-
com uwagę na obecną nadzwyczajną sy-
tuację rynkową mającą duży wpływ na 
pogorszenie sytuacji rodzin pracowników 
grupy AMP. 
Solidarność podkreślała przy tym, że za 
I półrocze 2022 roku oraz cały rok 2021 
Grupa ArcelorMittal osiągnęła bardzo dobre 
wyniki finansowe, które świadczą o zaan-
gażowaniu i efektywnej pracy wszystkich 
pracowników Grupy AM oraz wykazują, że 
w trudnych czasach pandemii pracodawca 
mógł liczyć na wzmożony wysiłek pracow-
ników, a obecnie – w bardzo szybko po-
garszającej się sytuacji ekonomicznej ich 
rodzin – pracownicy oczekują wzajemno-
ści i realnego wsparcia finansowego, a nie 
tylko pisemnych pochwał.

Remont Wielkiego Pieca nr 2 w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. 
przebiega zgodnie z planem - poinformowali przedstawiciele pracodawcy pod-
czas spotkania ze stroną społeczną w dniu 12 sierpnia br. Jednocześnie zde-
mentowane zostały pogłoski co do zatrzymania produkcji na piecu nr 3 oraz 
przestawiony obecny stan prac dekarbonizacyjnych.

nagroda 
AMDSP i HK POM Suwałki

Nagroda łagodzi skutki 
sytuacji rynkowej
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C. d. ze str. 1     Od 40 lat pielgrzymka organizowana jest w trzecią sobotę i niedzielę 
września. W sobotnim programie tegorocznej pielgrzymki znajduje się: 

17.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki;• 
18.30 - wspólna modlitwa zgromadzonych przed Szczytem;• 
19.00 - Msza Święta na Szczycie;• 
21.00 - Apel Jasnogórski;• 
21.30 - Droga Krzyżowa na wałach’• 
22.30 - 23.00 - milczące czuwanie przy Cu-• 
downym Obrazie Matki Bożej. 

W niedzielę program przedstawia się następu-
jąco:

9.30 - wykład diakona prof. hab. dra Walde-• 
mara Rozynkowskiego „biada społeczeństwu, 
którego obywatele nie rządzą się męstwem;
10.15 - Różaniec;• 
10.15 - powitanie pielgrzymów przez Przeora • 

   Jasnej Góry;
 - wystąpienie Prezydenta Rzeczpospolitej 
   Polskiej Andrzeja Dudy;
 - wystąpienie Przewodniczącego Komisji 
   Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra  
   Dudy;

11.00 - uroczysta Msza Święta. • 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 
NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału 
AcrelorMittal Poland S.A. organizuje wyjazd 
na pielgrzymkę w niedzielę, 18 września o 
godz. 8.00 spod budynku związkowego. Zapisy oraz szczegółowe informacje do-
stępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4 pok. 6, tel. 61-05. 
Organizatorem pielgrzymki w 2022 r. jest Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Region Toruń-
sko-Włocławski, Region Częstochowski oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

O godność i dobro pracownika
40 Pielgrzymka Ludzi Pracy 
Na Jasną Górę

C. d. ze str. 1      Z początkiem sierpnia Solidarność wniosła do pracodawcy o 
podjęcie natychmiastowych działań mających zniwelować zagrożenie dla pracow-
ników ze strony coraz częściej pojawiających się na terenie AMP dzikich zwierząt. 
Stada dzików zaobserwowane zostały m.in. w rejonie budynków Walcowni Śred-
niej i Kontroli Jakości. Zwierzęta nie tylko nie bały się ludzi ani pojazdów, ale także 
korzystały z dróg i chodników. Pomimo powagi sytuacji - pracodawca początkowo 
zadeklarował we współpracy z firmą zewnętrzną dokonanie oceny populacji dzi-
ków na terenie AMP oraz podjęcie „jakiś działań”. Po stanowczej interwencji strony 
społecznej przedstawiciele pracodawcy poinformowali, iż problem jest obszerny i 
zostały podjęte konkretne kroki - w pierwszej kolejności - po rozpoznaniu miejsc 
bytowania dzików ma zostać przeprowadzone ich płoszenie, a w przypadku braku 
rezultatu - spółka wystąpi do miasta celem zmniejszenia populacji dzików. 
Ponadto Solidarność zwróciła uwagę na konieczność dbania o tereny zielone, gdzie 

w ostatnim czasie występuje duże zachwaszczenie i po-
rost wielu „samosiejek” stanowiących m.in duże zagroże-
nie w okolicach rurociągów, gazociągów itp. 

Dzik jest dziki...
Interwencja Solidarności 
ws. dzikich zwierząt

C. d. ze str. 1      Szczegółowy program 
obchodów 42 rocznicy podpisania Poro-
zumienia Dąbrowskiego (wcześniej Po-
rozumienia Katowickiego) gwarantujące-
go powstanie w całej Polsce jednolitego 
ruchu związkowego NSZZ „Solidarność” 
przedstawia się następująco:

9.30 – Msza Święta w Sanktuarium • 
Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie 
Górniczej, ul. Kościelna 20;
10.30 – złożenie kwiatów i modlitwa • 
przed Tablicami Katyńskimi na terenie 
Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy;
11.00 – przejazd na teren ArcelorMittal • 
Poland S.A. (d. Huta Katowice) w Dą-
browie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92;
11.30 – złożenie kwiatów pod pamiąt-• 
kowym krzyżem znajdującym się za 
bramą główną ArcelorMittal Poland 
S.A. (d. Huta Katowice);
11.45 – rozpoczęcie uroczystości pod • 
Pomnikiem Porozumienia Dąbrow-
skiego znajdującego się przed bramą 
główną ArcelorMittal Poland S.A.;
11.50 – przemówienia Gości;• 
12.30 – złożenie kwiatów i wieńców pod • 
Pomnikiem Porozumienia Katowickiego;
13.00 – zakończenie uroczystości 42 • 
rocznicy podpisania Porozumienia 
Katowickiego w Hucie Katowice i po-
wstania Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”.

Poza obchodami wieńczącymi urodziny 
Solidarności, które odbędą się w Dąbro-
wie Górniczej, wcześniej - 3 września br.  
odbędą się również uroczystości upamięt-
niające podpisanie Porozumienia Jastrzęb-
skiego w Jastrzębiu Zdroju wg programu:

9.00 – Msza Święta w kościele pw. Naj-• 
świętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1A;
10.45 – złożenie kwiatów pod pomni-• 
kiem Porozumienia Jastrzębskiego, 
plac im. Tadeusza Jedynaka.

Również 3 września br. zorganizowane 
zostaną 42. urodziny śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” w formie pikniku rodzinne-
go, który odbędzie się w Dolinie Trzech 
Stawów w Katowickim Parku Leśnym 
(więcej - ostatnia strona biuletynu). 
                     Serdecznie zapraszamy!

42 uroczyste 
urodziny 

NSZZ „Solidarność” 

Informujemy Członków Mię-
dzyzakładowej Komisji MOZ 
NSZZ „Solidarność” Arcelor-
Mittal Poland S.A. - Dąbrowa 
Górnicza, iż pierwsze po prze-
rwie wakacyjnej posiedzenie 
MK odbędzie się 28 września 
br. (środa) o godz. 8.00 w bu-
dynku związkowym - DAMM 4, 
sala 119. 
Obecność Członków MK na posie-
dzeniu jest obowiązkowa.

Posiedzenie 
Międzyzakładowej 

Komisji
NSZZ „S”

Limit zawodników - 200 osób
X Bieg Hutnika 
28 września br. na dąbrowskiej Pogorii III 
przy molo odbędzie się X Bieg Hutnika. Dłu-
gość trasy wynosi 6030 m, a zapisy prowa-
dzone są na stronie internetowej elektro-
nicznezapisy.pl/event/7438.html
W ramach imprezy:

marsz Nordic Walking - start godz. 16.00• 
bieg - strat godz. 16.30 • 
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Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland     -  Lech Majchrzak  tel. 776  61 05 
Interwencje, zatrudnienie                     -  Mariusz Pietruszka  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

24 sierpnia Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” 
zwrócił się do Premiera Mateusza Morawieckiego o pilne przedstawienie 
analizy skutków społecznych i gospodarczych wdrożenia pakietu 
Fit for 55. Komisja Europejska jak dotąd nie przedstawiła takiego 
zestawienia kosztów pakietu, choć została do tego zobowiązana już 
w 2020 roku.

Program jest procedowany mimo kryzysu
Czy rząd policzył, 
ile będzie kosztował pakiet Fit for 55?

W piśmie skierowanym do szefa rządu 
Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajo-
wego Sekretariatu Górnictwa i Energety-
ki „S” przypomniał, że w grudniu 2020 
roku podczas szczytu Rady Europejskiej 
przywódcy krajów członkowskich zwró-
cili się do Komisji Europejskiej o przed-
stawienie analizy skutków wdrożenia Fit 
for 55 dla poszczególnych krajów Unii 
Europejskiej. – Według naszej wiedzy 
Komisja Europejska nie wykonała tego 
warunku do dzisiaj. Rodzi się zatem py-
tanie, czy przedmiotowym jest ustala-
nie zapisów pakietu Fit for 55 z Komisją 
Europejską w sytuacji, gdy nieznane są 
koszty wdrożenia pakietu – czytamy w 
wystąpieniu.
W ocenie związkowców zasadne jest py-
tanie, czy w takiej sytuacji nie należa-
łoby zawiesić procedowania pakietu, do 
czasu przedstawienia odpowiednich ana-
liz społeczno-gospodarczych przez KE. W 
liście do premiera Mateusza Morawiec-
kiego Jarosław Grzesik pyta również, czy 
polski rząd dysponuje własnymi analiza-
mi kosztów osiągnięcia celów zapisanych 
w unijnym pakiecie.
Przygotowany przez Komisję Europejską 

pakiet Fit for 55 to zbiór regula-
cji, które mają pozwolić Unii Eu-
ropejskiej zrealizować cel reduk-
cji emisji CO2 do 2030 roku o 55 
proc. w stosunku do roku 1990. 
Najważniejsze elementy pa-
kietu to radykalne zwiększenie 
opodatkowania wszelkich paliw 
kopalnych oraz podniesienie 
cen uprawnień do emisji CO2. 
System opłat za emisje miałby 
zostać rozszerzony na transport 
drogowy, morski i lotniczy oraz 
na budownictwo i ogrzewanie 
budynków. Dotychczas unijny 
parapodatek był nałożony tylko 
na energetykę i przemysł. Fit 
for 55 przewiduje również m.in. 
zakaz sprzedaży samochodów 
z silnikami spalinowymi w UE, 
który miałby zacząć obowiązy-
wać od 2035 roku.
Mimo gigantycznego kryzy-
su energetycznego, z którym 
boryka się Europa, rekordowo 
wysokich cen surowców ener-
getycznych oraz realnego ryzy-

Jak wynika z raportu SeniorApp, liczba osób zainteresowanych dodatkową 
pracą od stycznia do czerwca br. zwiększyła się o 165 proc. Wzrosło też za-
interesowanie pracą tymczasową i sezonową.
Według danych Grupy Progres, o 20 proc. więcej kandydatów niż rok temu, stara się 
o taką formę zatrudnienia. Sytuacja ta pokazuje, że znaczna grupa osób broni się 
przed narastającymi długami. Robią to również ludzie młodzi. Sporo z nich studiuje, 
a ich nauka i utrzymanie są dużym kosztem dla rodziców, których nie zawsze stać na 
zapewnienie uczącemu się dziecku godnych warunków. Dlatego młodzi coraz częściej 
podejmują pracę tymczasową lub dodatkową. Co potwierdzają dane Grupy Progres, 
z których wynika, że w czerwcu br. aż 49 proc. pracowników tymczasowych miało nie 
więcej niż 26 lat. Podobne zainteresowanie młodych zarabianiem odnotowało Senio-
rApp – aż 54 proc. użytkowników oferujących swoje usługi stanowią obecnie ludzie 
między 18 a 29 r.ż.
57 proc. Polaków twierdzi, że obecna sytuacja gospodarcza już wpłynęła negatywnie 
na ich oszczędności, 67 proc. respondentów spodziewa się wzrostu wydatków swoich 
gospodarstw domowych w najbliższych miesiącach, a 25 proc. obawia się o pracę 
swoją i swoich bliskich.             Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Obecna sytuacja wpłynęła negatywnie na finanse 
Zainteresowanie dodatkową pracą 
zwiększyło się o 165 proc.

29 sierpnia br. w budynku Komi-
sji Krajowej w Warszawie doszło 
do spotkania Przewodniczącego KK 
NSZZ „Solidarność” - Piotra Dudy i 
członka prezydium Komisji Krajowej 
- Henryka Nakoniecznego z minister 
rodziny i polityki społecznej - Marle-
ną Maląg. Jednym z podjętych tema-
tów były m.in. emerytury stażowe. 
Jak podkreśla Henryk Nakonieczny - Cały 
czas próbuje się narzucić taką narrację, że 
ten pracujący, który chce odejść na emery-
turę, to on tworzy obciążenie dla budżetu. To 
nie jest prawda. To system tworzy obciąże-
nie. On nie stanowi obciążenia, jeżeli uskładał 
sobie na tę emeryturę i jest ona wypłacona 
z jego uskładanego kapitału. Stąd warunek 
nabycia prawa do emerytury stażowej, osią-
gnięcia takiego kapitału, który pozwalał bę-
dzie na ustalenie emerytury w wysokości nie 
mniejszej niż najniższa emerytura. 
Pani minister Marlena Maląg zapowiedziała 
analizę projektów dot. emerytur stażowych 
jesienią tego roku. Przypominamy, iż do 
Sejmu wpłynęły dwa projekty w tym zakre-
sie - obywatelski - złożony przez Solidar-
ność, którego czytanie odbyło się w sejmie 
w grudniu ub. roku (zebrano pod nim 235 
tys. podpisów) oraz projekt prezydencki. 
Aktualny wiek emerytalny, który obowią-
zuje od 1 października 2017 r., wynosi 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.   

Spotkanie „S”
z minister 

Marleną Maląg

ka przerw w dostawie energii w wielu 
europejskich krajach, instytucje unijne 
nadal procedują Fit for 55. 
W czerwcu najważniejsze projekty wcho-
dzące w skład pakietu zostały poparte 
przez Parlament Europejski i Radę Unii 
Europejskiej.   
           Źródło: www.solidarnosckatowice.pl
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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 do 2 sztuk. 
Kupony są dostępne przez cały miesiąc. 
 

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

E N E R G Y L A N D I I
ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kil-
kadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 43 hektarów, prze-
znaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży 
jak i osób dorosłych.
Park zlokalizowany jest w miejscowości Zator, na granicy dwóch naj-
większych aglomeracji południa, Śląska i Małopolski.
W Energylandii, kupując JEDEN BILET WSTĘPU, można korzystać ze 
wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu.
Cena biletu: normalny od 12 lat – 149 zł, ulgowy do 12 lat – 104 zł, 
dzieci od 1 roku do 3 lat - 1 zł. Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie” – zainteresowani Członkowie Związ-
ku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość zamówionych biletów w sekretariacie Związku (budynek 
DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05). O terminach odbioru zostaną poinformowani. 


