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Spółki na rzecz AMP 
będą zatrudniać,

ale zgodnie z prawem

W związku z uchwałą Zarządu Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” z dnia 6 września 
2022 r. w sprawie rozpoczęcia z 
dniem 7 września 2022r. pogotowia 
protestacyjnego na Górnym Śląsku i 
Zagłębiu Dąbrowskim oraz decyzją 
Przewodniczącego Zarządu Regio-
nu Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ „Solidarność” Ar-
celorMittal Poland S.A. – Dąbrowa 
Górnicza podjęła decyzję o oflago-
waniu ArcelorMittal Poland S.A. i 
Spółek Zależnych w ogólnie dostęp-
nych miejscach.
Oflagowanie ma na celu wyrażenie po-
parcia zgłoszonych w  uchwale żądań 
kierowanych do władz państwowych. 

W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. wstrzymana zostanie praca 
wielkiego pieca nr 3. Decyzja zarządu w tej sprawie przekazana została stro-
nie społecznej podczas celowego spotkania w czwartek, 8 września br. 
Wstrzymanie pracy wielkiego pie-
ca nr 3 ma nastąpić na przełomie 
września i października br. Konkret-
ny okres trwania wyłączenia nie zo-
stał określony, ale wg przekazanej 
informacji ograniczenie produkcji 
ma trwać min. 6 tygodni, a czas 
graniczny ponownego uruchomienia 
WP3 został wyznaczony na marzec 
2023 r., kiedy to ma nastąpić z kolei 
wyłączenie Wielkiego Pieca nr 2 do 
planowanego remontu. W przeciw-
nym razie AMP pozostałaby bez czę-
ści surowcowej.      Więcej str. 3
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Związki domagają się pisemnej poręki
Gwarancje uruchomienia pieca,
zatrudnienia i wynagrodzeń

42 rocznica podpisania Porozumień Katowickich 
42 rocznica podpisania w hucie 
Porozumień Katowickich

Wbrew wcześniejszym deklaracjom pracodawcy
Wielki Piec nr 3 w Dąbrowie Górniczej
zostanie wyłączony !

Pogotowie strajkowe 
w Regionie

Śląsko-DąbrowskimDąbrowskie Porozumienie, czyli Porozumienie Katowickie podpisane 11 
września 1980 r. w Dąbrowie Górniczej w Hucie Katowice - to najważ-
niejsze z porozumień społecznych zawartych w 1980 r. Uroczyste obchody 
upamiętniające fakt zawarcia porozumienia społecznego sprzed 42 lat od-

były się w niedzielę 11 wrze-
śnia br.  
Uroczystości rozpoczęły się uro-
czystą Mszą Świętą odprawioną 
w dąbrowskim Sanktuarium Św. 
Antoniego z Padwy, której prze-
wodniczył ks. kanonik Andrzej 
Stasiak - Duszpasterz Ludzi Pracy, 
proboszcz z Bazyliki Najświętszej 
Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie 
Górniczej w koncelebrze z pro-
boszczem parafii o. Sebastianem 
Traczem oraz ks. Piotrem Brząkali-
kiem, który wygłosił okolicznościo-
we kazanie.          Więcej str. 4 

W wystosowanym do Prezesa ArcelorMittal Poland S.A. w dniu 13 września 
br. piśmie funkcjonujące w spółce organizacje związkowe wystąpiły o uzgod-
nienie w trybie pilnym porozumienia społecznego zawierającego gwarancje 
ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3 w dąbrowskim oddziale AMP, 
który na przełomie września i października br. ma zostać czasowo wyłączony 
z procesu produkcji oraz o zapewnienie stabilności zatrudnienia i wynagro-
dzeń pracowników w czasie postoju pieca. Pierwsze spotkanie w tym zakre-
sie odbyło się w czwartek, 15 września br.                   Więcej str. 3

ArcelorMittal Poland S.A. zrezygno-
wała z dotychczas stosowanej stra-
tegii zatrudniania pracowników po-
przez tzw. interimy. Nie oznacza to 
jednak, że pracowników zewnętrz-
nych nie będzie - zgodnie z zapowie-
dzią pracodawcy, zatrudnienie takie 
będzie stosowane, ale w oparciu o 
zapisy ustawy o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych.
Z dniem 30 lipca br. na mocy porozu-
mienia stron AMP zakończyła współpracę 
ze spółką Sanpro Synergy. Proces ten w 
firmie Ananke Business Communication 
wydłużył się ze względu na brak porozu-
mienia, w związku z czym 31 sierpnia br. 
AMP wypowiedziała ABC umowę. 
          Więcej str. 2

Dąbrowska Solidarność wystąpiła do 
Dyrektora Zarządzającego Oddziału 
Wyrobów Długich o uruchomienie 
dodatkowych środków finansowych 
z przeznaczeniem dla pracujących 
na „gniazdach” obrabiarek w wy-
dziale DWW.             Więcej str. 2

Solidarność wnosi 
o dodatkowy fundusz

dla pracowników 
tzw. gniazd w DWW

W 2023 r. czeka nas dwuetapowa 
podwyżka płacy minimalnej: w stycz-
niu do wysokości 3.490 zł brutto oraz 
w lipcu do wysokości 3.600 zł brut-
to.  W przypadku stawki godzinowej 
wzrośnie ona odpowiednio do warto-
ści 22,80 zł brutto i 23,50 zł brutto.
Projekt zawierający konkretne kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę rząd 
zatwierdził we wtorek, 13 września. 
           Więcej str. 2

Wynagrodzenie
minimalne 
w 2023 r.
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Informujemy Członków Międzyza-
kładowej Komisji MOZ NSZZ „Soli-
darność” ArcelorMittal Poland S.A. 
- Dąbrowa Górnicza, iż pierwsze po 
przerwie wakacyjnej posiedzenie MK 
odbędzie się 28 września br. (środa) 
o godz. 8.00 w budynku związkowym 
- DAMM 4, sala 119. 

Zgodnie z ustawą o pracownikach tymczasowych
Spółki na rzecz AMP będą zatrudniać,
ale zgodnie z prawem
C. d. ze str. 1      Powyższe jest realizacją zapowiadanego przez pracodawcę odejścia 
od niezrozumiałej formy zatrudnienia, zwanej przez przedstawicieli AMP - interimami. 
Zatrudnienie  pracowników wykonujących pracę na rzecz AMP przez spółkę zewnętrzną 
zainicjowane zostało w 2004 r. i praktycznie od samego początku krytykowane było 
przez Solidarność jako forma zatrudnienia niezgodna z przepisami polskiego prawa, 
omijająca restrykcyjne zasady zatrudnienia pracowników tymczasowych.  
Po tylu latach walki pracodawca przychylił się do narracji Związku Solidarność i po-
stanowił zrezygnować z tej  niezgodnej z prawem formy zatrudnienia. Nie oznacza to 
jednak, że w AMP nie będzie zatrudniania pracowników przez firmy zewnętrzne. 
Jak poinformował Dyrektor Personalny - poszczególne stanowiska pracy w AMP zosta-
ną zweryfikowane pod kątem możliwości zatrudnienia pracowników zewnętrznych, ale 
w oparciu o zapisy Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.  
Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy pracodawca użytkownik może korzystać 
z pracy pracownika tymczasowego tylko wówczas, gdy powierzane zadania mają m.in.: 
okresowy, sezonowy lub doraźny charakter; w czasie do 18 miesięcy w okresie obejmują-
cym 36 kolejnych miesięcy (za wyjątkiem zatrudnienia na zastępstwo - maksymalnie 36 
m-cy). Pracodawca użytkownik jest obowiązany traktować pracowników tymczasowych, 
w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia, nie mniej korzystnie niż 
pracowników zatrudnionych u niego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, w 
tym m.in w kwestiach dot. warunków BHP, warunków socjalnych,  odzieży, obuwia i środ-
ków ochrony indywidualnej, posiłków i napojów, szkoleń, ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego oraz informowania o 
tym ryzyku. Pracodawca użytkownik po 18 m-cach współpracy może zdecydować się na 
bezpośrednie zatrudnienie pracownika tymczasowego lub osób, wykonujących u niego 
pracę tymczasową, albo musi zrezygnować z dalszego ich zatrudnienia. 
W przypadku AMP istotnym jest, iż pracownikowi tymczasowemu nie można powie-
rzać wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej, a także na stanowisku pracy, na 
którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika w okresie uczestniczenia 
tego pracownika w strajku; tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez pra-
cownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 m-cy poprzedzających termin 
rozpoczęcia pracy – w jednostce organizacyjnej położonej na terenie tej samej gminy, 
gdzie znajdowała się jednostka, w której pracę wykonywał zwolniony pracownik.

Posiedzenie MK

Pomagajmy, bo możemy
VIII Marszobieg Charytatywny C. d. ze str. 1      Praca na tzw. „gniazdach” obrabiarek w DWW stanowi dla pracowni-

ków swoistego rodzaju wyzwanie ze względu na fakt, iż dwie obrabiarki sprzężone ze 
sobą obsługiwane są przez jednego operatora. Dla pracownika obsługującego stanowi 
ona znaczne obciążenie psychofizyczne, ale dla pracodawcy powoduje zwiększenie wy-
dajności przy znacznie zmniejszonych obsadach. Dodatkowo taka praca łagodzi pro-
blem trudności pozyskania wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. 
Ze względu na wzmożoną pracę osób obsługujących „gniazda” Solidarność z dąbrow-
skiego oddziału AMP wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o uruchomienie dodatko-
wego funduszu mającego wynagrodzić wzmożony wysiłek oraz zmotywować pracow-
ników do pracy na tych urządzeniach. Aktualnie działają cztery „gniazda” w lokalizacji 
DWW12 przy Walcowni Średniej. 
W swoim wystąpieniu przedstawiciele załogi zaznaczyli, iż fundusz taki powinien być 
uzgodniony w porozumieniu ze wszystkimi instytucjami uprawnionymi do wprowadza-
nia takich narzędzi i wpisany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

C. d. ze str. 1        Dwuetapowa podwyżka 
płacy minimalnej wynika z zapisów usta-
wy, które stanowią, iż w przypadku inflacji 
rocznej wynoszącej powyżej 5% płacę mi-
nimalną należy podnieść dwa razy w roku. 
Chociaż rozmowy w zakresie wzrostu mini-
malnego wynagrodzenia za pracę w 2023 
r. prowadzone były na forum Rady Dialogu 
Społecznego - ze względu na brak porozu-
mienia ostateczną decyzję podjął rząd. 
Jednak Solidarność miała znaczący wpływ 
na ostateczną wysokości podwyżki - Roz-
mawiałem jeszcze wczoraj długo z Pio-
trem Dudą i po dyskusji ze związkiem za-
wodowym „Solidarność” zdecydowaliśmy 
się na mocniejsze podniesienie płacy mi-
nimalnej – powiedział podczas konferen-
cji premier Mateusz Morawiecki.
 - To mniej, niż postulowała Solidarność, 
ale znacząco więcej, niż pierwotnie pro-
ponował rząd. Cieszę się, że nasze argu-
menty przekonały pana premiera i uda-
ło się wypracować dobry kompromis i 
zachować proporcję minimalnej płacy w 
relacji do przeciętnego wynagrodzenia na 
poziomie 50 proc. – podsumował decyzję 
Piotr Duda, szef Solidarności.
Wzrost płacy minimalnej oznacza nie tyl-
ko podwyżkę wynagrodzenia dla pracow-
ników wynagradzanych według minimal-
nych stawek. Przekłada się on również 
na zmienne składniki wynagrodzenia, jak 
np. praca w godzinach nadliczbowych, 
stawki za pracę w godzinach nocnych. Mi-
nimalne wynagrodzenie wpływa także na 
wysokość obowiązkowych składek ZUS 
dla przedsiębiorców w pierwszych latach 
działalności oraz na wysokość różnych 
kar regulaminowych i mandatów.

Wynagrodzenie
minimalne 
w 2023 r.

Wzmożony wysiłek pracowników zasługuje na zapłatę
Solidarność wnosi o dodatkowy fundusz
dla pracowników tzw. gniazd w DWW

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych podczas posiedzenia w 
dniu 14 września br. rozpatrzyła 48 wniosków o pomoc finansową. W wyniku przepro-
wadzonych analiz przyznanych zostało 31 zapomóg losowych i 3 zapomogi materialne. 
W 13 przypadkach zapomogi nie przyznano, a 1 wiosek został przekierowany do Głów-
nej Komisji Świadczeń Socjalnych. 
Podczas posiedzenia Komisja przyznała 13 pożyczek na cele mieszkaniowe - remont 
lub modernizację mieszkania/domu oraz 2 pożyczki z przeznaczeniem na zakup lub 
budowę pierwszego lokalu mieszkalnego. Termin podpisywania umów wyznaczono do 
28 października 2022 r., a niezawarcie umowy o pożyczkę w tym terminie jest trak-

towane jako rezygnacja. Wypłaty pożyczki dokonywane będą  
sukcesywnie do 30 dni od daty podpisania umowy. 

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Socjalna
Wnioski o zapomogi i pożyczki 
z ZFŚS  zostały rozpatrzone
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C. d. ze str. 1       Na decyzję zarządu zło-
żyło się kilka czynników: wciąż rosnące i 
tak już wysokie ceny energii elektrycznej i 
gazu, wysokie koszty uprawnień do emisji 
CO2, których firmy produkujące stal poza 
Unią Europejską nie ponoszą, co ma bez-
pośredni wpływ na konkurencyjność euro-
pejskich zakładów i wciąż rosnący import 
stali spoza UE, a także brak zamówień. 
Wielki Piec nr 3 ma zostać zatrzymany w 
sposób umożliwiający sprawne i szybkie 
jego uruchomienie, które jest zakładane, 
gdy tylko nastąpi polepszenie sytuacji ryn-
kowej i wzrost zamówień. Pracodawca pod-
kreślił, iż stan techniczny pieca jest dobry, 
więc jego uruchomienie nie jest zagrożone, 
a sam piec będzie mógł pracować jeszcze 
przez wiele lat. Dąbrowski wielki piec ga-
szony będzie na sucho, a wszelkie instala-
cje z nim powiązane zostaną odpowiednio 
zabezpieczone. Podczas postoju pieca na-
grzewnice będą utrzymywać ciepło celem 
eliminacji ewentualnych uszkodzeń i umoż-
liwienia szybkiego uruchomienia produkcji. 
W trakcie wymuszonego postoju natomiast 
zrealizowane zostaną przeglądy i wymiany 
niezbędnych elementów instalacji.   
Zarząd AMP złożył deklarację, że z powo-
du czasowego wstrzymania pracy pieca w 
spółce nie będzie przeprowadzana reduk-
cja zatrudnienia. Docelowo - po kryzysie 
planowany jest powrót do produkcji w wiel-
kości ok 5 mln t. rocznie, a doświadczona 
załoga jest jej ważnym elementem. 
W okresie postoju mają zostać zastosowa-
ne takie rozwiązania jak: redukcja nadgo-
dzin, szkolenia obligatoryjne, które były 

odkładane w czasie ze względu na wydłu-
żenie ich ważności tzw. ustawą covidową, 
przyspieszenie szkoleń Take Care, wyko-
rzystanie zaległych urlopów, a w dalszej 
części - postojowe. Zasady udzielania po-
stojowego zostały uregulowane w Zakłado-
wym Układzie Zbiorowym.  
Pracodawca zapowiedział także realizację 
wszystkich zatwierdzonych  projektów, re-
alizację zaplanowanych inwestycji, w tym 
strategii dekarbonizacji produkcji. 
Jak podsumował Lech Majchrzak – Prze-
wodniczący Solidarności w AMP – Zarząd 
spółki stracił w naszych oczach wiarygod-
ność. Jeszcze kilka dni temu przedstawicie-
le spółki zapewniali nas, że nie ma planów 
wyłączenia wielkiego pieca w dąbrowskim 
oddziale AMP. Co więcej nie dalej niż mie-
siąc temu zapewniali nas, że piece w Polsce 
są bezpieczne, niezagrożone ze względu na 
potrzebę zapewnienia wsadu krakowskiej 
hucie podczas planowanego remontu WP 
nr 2. Podobna retoryka stosowana była w 
w maju 2019, gdy mówiono o czasowym 
zatrzymaniu pracy de facto wyremontowa-
nego pieca. Jak to się skończyło – dobrze 
wiemy, w październiku 2020 r., tuż przed 
jego uruchomieniem – zapadły decyzje o 
stałym jego wyłączeniu. Szczerze, mam po-
ważne podstawy sądzić, że nie tylko dalsza  
praca dąbrowskiego WP3 jest zagrożona, 
ale cała część surowcowa AMP. W marcu 
2023 r. planowane jest zatrzymanie WP2 
do remontu, a jeżeli do tego czasu WP3 nie 
zostanie uruchomiony – pozostaniemy bez 
surowcówki. 
Składane dzisiaj przez zarząd deklaracje w 

Wbrew wcześniejszym deklaracjom pracodawcy
Wielki Piec nr 3 w Dąbrowie Górniczej
zostanie wyłączony !

stosunku do załogi to słowa „na dzień dzi-
siejszy”. Podważone zaufanie spowodowa-
ło, że Solidarność zażąda od pracodawcy 
potwierdzenia tych deklaracji na piśmie – w 
formie porozumienia społecznego. To zbyt 
poważne kwestie, by regulować je ustnie 
ponieważ dotyczą one ok. 2.500 pracow-
ników. Żądamy od pracodawcy pisemnych 
zobowiązań w tym zakresie, chcemy kon-
kretnego zabezpieczenia pracowników na 
ten trudny czas, gwarancji ponownego 
uruchomienia pieca i gwarancji dla załogi!
W grupie ArcelorMittal decyzja o wyga-
szeniu wielkich pieców w ostatnim czasie 
ogłoszona została również m.in. w Dun-
kierce (drugi w tym roku wygaszany piec), 
w Bremie, w zakładach Asturias w Gijon. 
Zaskoczeniem była decyzja wyłączenia od 
IV kwartału br. instalacji bezpośredniej 
redukcji w Hamburgu, stanowiącej najno-
wocześniejszy zakład, w którym surówkę z 
rudy żelaza produkuje się bez koksu – za-
stępuje go gaz ziemny. Docelowo jednak 
ma to przejąć wodór, efektem czego ma 
być produkcja stali bez emisji CO2. Takie 
rozwiązania mają zostać w kolejnych latach 
zastosowane także w innych zakładach AM, 
w tym w Polsce. 
Zarząd podkreślił, iż stal, jako kluczowy 
surowiec będzie potrzebna w przyszłości, 
a obecny kryzys jest krótkoterminowy. 
Podejmowane decyzje w poszczególnych 
zakładach firmy mają zwrócić uwagę euro-
pejskich polityków na potrzebę stworzenia 
dobrego środowiska dla produkcji. Szcze-
gólnie istotnym elementem jest wdrożenie 
programu wsparcia w zakresie cen energii 
oraz podjęcie działań ograniczających im-
port z krajów spoza Europy, które nie mają 
tak wysokich kosztów produkcji i dodatko-
wych opłat typu ETS. 
Całą sytuację dodatkowo pogłębił jeszcze 
kryzys wynikły z prowadzonej w Ukrainie 
wojny. 

C. d. ze sr. 1     Pracodawca przychylnie odniósł się do wniosku 
związków zawodowych dotyczącego gwarancji ponownego urucho-
mienia wielkiego pieca nr 3 w dąbrowskim oddziale AMP oraz za-
pewnienia stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowniczych 
w trakcie postoju. Podczas pierwszego spotkania w tym zakresie 
uzgodniono, iż gwarancje te zostaną zawarte w formie stosownego 
porozumienia określającego wszelkie intencje stron na piśmie.    
Przedmiotowe porozumienie ma zawierać m.in. takie elementy jak: 
kwestie utrzymania zatrudnienia w czasie postoju pieca, przepro-
wadzania szkoleń, w tym obligatoryjnych, wykorzystywania dodat-
kowych dni wolnych - wn, w6, wś, urlopów zaległych, delegowania 
pracowników na inne stanowiska pracy (również w Sosnowcu, Świę-
tochłowicach, czy Chorzowie) oraz postojowego, o którym pracownik 
ma być informowany z wcześniejszym wyprzedzeniem. 
Pracodawca zobowiązał się do przekazania stronie społecznej pro-
jektu porozumienia w przyszłym tygodniu, tj. po 19 września br.
Przewodniczący Solidarności, będącej inicjatorem sformułowania pisem-
nych gwarancji domagał się ponadto przeprowadzenia przez pracodaw-
cę szczegółowych analiz i dookreślenia w dokumencie daty ponownego 
uruchomienia WP3, gwarancji przeprowadzenia remontu WP2, a także 
jego ponownego uruchomienia po remoncie. Związek za konieczne uznaje 
również podjęcie rozmów w zakresie wynagradzania pracowników za czas 
postojowego, a w przypadku delegowania pracownika do pracy w innej 
lokalizacji spółki - wznowienia rozmów dotyczących diet. Przewodniczący 
wniósł o przedłużenie porozumienia „transformacja” na kolejny - 2023 r. 
Dąbrowska Solidarność podkreśliła, że czasowe wstrzymanie pracy 
wielkiego pieca przekłada się na całą firmę, a nie dotyczy tylko części 
surowcowej. 

Związki domagają się pisemnej poręki
Gwarancje uruchomienia pieca,
zatrudnienia i wynagrodzeń
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je, to ma do wyboru paletę innych związków, 
albo może sam  założyć związek zawodowy 
i walczyć, a nie tylko mieć roszczenia wobec 
związkowców i krytykować ich od rana do 
wieczora nie będąc członkiem związku.
Przewodniczący wrócił uwagę, że - My 
rozwiązujemy problemy przede wszystkim 
Członków Związku, a później z tych owo-
ców korzystają również ci zza płotu - ci ki-
bice niezrzeszeni. 

Agnieszka Le-
nartowicz-Łysik 
odczytała list od 
Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, 
w którym głowa 
państwa podkre-
śliła, że gdyby 
nie Porozumienie 
podpisane w Dą-
browie Górniczej   
narodziny Soli-
darności byłyby 
znacznie trudniej-
sze,  może na-

wet niemożliwe. Prezydent przypomniał 
również, że pierwszy w Polsce wniosek 
o rejestrację wolnych struktur związko-
wych wpłynął z Dąbrowy Górniczej - to 
tu położony został kamień węgielny gma-
chu, jakim stała się Solidarność - związek 
zawodowy i ruch społeczny, który zmienił 
bieg historii świata.  
Waldemar Andzel przytoczył słowa skiero-
wane do uczestników uroczystości przez 
Marszałek sejmu RP Elżbietę Witek, która 
m.in. zaznaczyła, że robotnicy Huty Kato-
wice rozpoczynając strajk zadali bolesny 
cios komunistycznej władzy, czego komu-
niści nigdy nie zapomnieli.  Po trudnych 
negocjacjach zawarto porozumienie, które 
zagwarantowało swobodny rozwój ruchu 
związkowego w całej Polsce i tym samym 
umożliwiło demokratyczne przemiany w 
naszym kraju.  
Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek odczy-
tał natomiast list od Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego, który zaznaczył, 
że - umowa społeczna z Huty Katowice 
była dopełnieniem trzech z wcześniejszych 
porozumień: szczecińskiego, gdańskiego 
i jastrzębskiego. Komuniści pragnęli prze-
chytrzyć naród sprowadzając porozumienie 
gdańskie do rangi umowy lokalnej. Strajk 
w hucie był potwierdzeniem,że bunt wobec 
władzy obejmuje cały kraj. 

Sztandar Międzyzakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland 
S.A. - Dąbrowa Górnicza przekazany został do 
dąbrowskiego Sanktuarium pw. św. Antoniego 
z Padwy. 
Sztandar Związku umiejscowiony został przy po-
święconym 28 października 2007 r. Ołtarzu Ojczy-
zny, którego centralną część stanowi historyczny 
drewniany „Krzyż Solidarności” wykonany przez 
strajkującą załogę wydziału mechanicznego M-32 
podczas 11 dniowego strajku w Hucie Katowice w 
grudniu 1981 r.
11 września 2021 r. Solidarność z dąbrowskiego oddzia-
łu AMP dokonała uroczystego poświęcenia repliki sztan-
daru Związku. Decyzją zarządu organizacji, dotychcza-
sowy sztandar przekazany został do Sanktuarium.

Sztandar Solidarności 
w gołonoskim 
Sanktuarium

C. d. ze str. 1    Ks. Piotr podkreślił, że So-
lidarność wyma-
ga zrozumienia 
- Człowiek jest so-
lidarny z kimś i dla 
kogoś. Powiedział, 
że być solidarnym 
z człowiekiem to 
znaczy zawsze 
móc liczyć na czło-
wieka, wierzyć, 
że jest w nim coś 
stałego, niezmien-
nego co nigdy nie 
zawiedzie. W gło-
szonej homilii ks. 
Brząkalik zwrócił uwagę, że - rany zada-
wane przez drugiego człowieka nie dotyczą 
tylko ciała, ale również ducha, myśli, uczuć. 
Dla kogo powinna być nasza solidarność? - 
dla tych, których poranili inni ludzie swoim 
słowem, emocją, uczuciami, facebookiem, 
wpisami, hejtem. To również bolesne rany 
jak pobicie, rozlanie krwi. Solidarność to bli-
skość dla poranionych bliźnich. (...) Funda-
mentem Solidarności jest zdrowe sumienie, 
a bodźcem pomoc zranionemu człowiekowi. 
To szczególne więzi międzyludzkie. Jestem 
z tobą, ty ze mną, jesteśmy razem do niego, 
nie dla siebie, dla niego! (...) Wspólnota So-
lidarności różni się od wielu innych wspólnot 
tym, że pierwsze jest dla niego. 
Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy 
Ołtarzu Ojczyzny i pod tablicą upamiętnia-
jącą zbrodnię katyńską.
W drugiej części uroczystości kwiaty złożone 
zostały pod pamiątkowym krzyżem znajdu-
jącym się za bramą główną dawnej Huty Ka-
towice oraz pod pomnikiem Porozumień Ka-
towickich, gdzie Przewodniczący Solidarności 
z AMP - Lech Majcharzak przybliżył tak ważne 
dla tego miejsca osoby, które niedawno od 
nas odeszły - śp. Andrzeja Rozpłochowskie-
go - sygnatariusza Porozumienia, przywódcy 
strajku z 1980 r. oraz śp. Jerzego Goińskie-
go - wieloletniego przewodniczącego  „S” w 
AMP, inicjatora budowy pomnika Porozumień 
Katowickich. Przytoczył również historyczne 
wydarzenia, które spowodowały zarejestro-
wanie ogólnopolskiego NSZZ „Solidarność”. 
W obchodach uczestniczyli m.in. sygnatariu-
sze porozumienia - Jacek Jagiełka i Zbigniew 
Kupisiewicz, Piotr Duda - szef Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” i Dominik Kolorz 
- Szef „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 
Krzysztof Dośla z Regionu Gdańskiego przed-
stawiciele władz wojewódzkich, samorządo-
wych, parlamentarzyści i młodzież. Instytut 

Pamięci Narodowej 
reprezentował dr 
Jarosław Neja. Do 
uczestników ob-
chodów listy skie-
rowali prezydent 
RP Andrzej Duda, 
marszałek Sejmu 
RP Elżbieta Witek 
i prezes Rady Mi-
nistrów Mateusz 
Morawiecki.
Jacek Jagiełka 
docenił pamięć 

42 rocznica podpisania Porozumień Katowickich 
42 rocznica podpisania w hucie 
Porozumień Katowickich

i organizację obchodów. Podkreślił, że - 
Uroczystość ta jest szczególnie ważna 
dzisiaj, kiedy ze wschodu grozi nam nowe 
niebezpieczeństwo, z zachodu komunizm - 
bo co się dzieje w UE jest gorsze niż to co 
się działo kiedyś w Moskwie. Dzieło Soli-
darności zadziwiło cały świat. Dzisiaj w UE 
mamy odwrotny trend - Polska i Węgry są 
karane za to, że chcą być wolne. 
Jacek Jagiełka solidaryzując się z walczący-
mi o wolność Rusinami założył na obchody 
„rusińską koszulę”. Podkreśli, jak ważne 
jest, żeby Polska wróciła do Pana Boga - 
jeśli Bóg będzie w Polsce na pierwszym 
miejscu to i Polska będzie na pierwszym 
miejscu. (...) Niech mury więcej nie rosną, 
niech łańcuch nie kołysze się u stóp, niech 
się wyzwolimy. 

Piotr Duda -  głośno 
wyartykułował, że  
- na podstawie po-
rozumienia gdań-
skiego powstał 
NSZZ Solidarność, 
ale to porozumie-
nie w Hucie Kato-
wice nadało kształt 
na przyszłość i siłę, 
jaką ma dzisiaj ZZ 
Solidarność. Roz-
drobniony ZZ Soli-
darność nie miałby 
dzisiaj szans funk-

cjonowania. Za tą mądrość sygnatariuszom 
porozumienia bardzo dziękujemy.
Szef Związku szczególnie podkreślił rangę 
pierwszego postulatu gdańskiego, jakim jest 
pluralizm związkowy - dawał i daje pracow-
nikom wielką rolę w prowadzeniu rozmów 
w zakładach pracy. Jak polscy pracownicy 
z tego narzędzia korzystają? - słabo, bo na 
16 mln zatrudnionych pracowników ok. 12% 
jest zrzeszonych w związkach zawodowych. 
Dlaczego mamy tylu kibiców kibicujących 
związkowcom i tym którzy płacą składki 
związkowe i mówią idźcie i załatwiajcie, a 
my będziemy aktywni w mediach społeczno-
ściowych? Jeżeli ktoś z polskich pracowników 
uważa, że Solidarność swoją rolę źle wykonu-
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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

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” podjął decyzję o 
rozpoczęciu 7 września pogotowia protestacyjnego na Górnym Śląsku i w 
Zagłębiu Dąbrowskim. Domaga się od rządu wprowadzenia rozwiązań sys-
temowych mających na celu obniżenie cen energii, czyli jednej z głównych 
przyczyn wysokiej inflacji. Realizacja postulatów Związku pozwoliłaby na 
zmniejszenie tych cen co najmniej o 50 proc.

Główne postulaty dotyczą prądu, gazu i ETS
Pogotowie protestacyjne na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim

Powodem decyzji o ogłoszeniu pogotowia 
protestacyjnego, która zapadła podczas 
posiedzenia władz śląsko-dąbrowskiej „S” 
6 września, jest coraz trudniejsza sytuacją 
finansowa gospodarstw domowych, dra-
styczne pogorszenie się kondycji przed-
siębiorstw oraz brak realizacji przez rząd 
zapisów porozumień i umów społecznych.
– Jeżeli do połowy października nasze po-
stulaty nie zostaną spełnione, to najpierw 
czeka nas akcja protestacyjna w Katowi-
cach, a potem manifestacja „S” i być może 
innych związków zawodowych w Warsza-
wie – zapowiedział Dominik Kolorz, szef 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Dominik Kolorz krytycznie ocenił dotychcza-
sowe rządowe próby wyhamowania inflacji. 
– Niestety z przykrością stwierdzamy, że 
rząd Prawa i Sprawiedliwości odleciał. Głów-
nym grzechem rządu jest to, że słucha sam 
siebie, a nie słucha dobrych rad. To jest dro-
ga donikąd – dodał przewodniczący.
W ramach ogłoszonego pogotowia protesta-
cyjnego Solidarność zażądała realizacji trzech 
postulatów. – To są wszystko propozycje roz-
wiązań systemowych, które nie tylko mają 
służyć zwykłym obywatelom, ale również, co 
jest bardzo ważne dla funkcjonowania firm, 
stworzą system przede wszystkim normal-
nych, niskich cen energii dla przedsiębiorstw 
funkcjonujących w Polsce od piekarza po-

cząwszy, aż na hutach skończywszy – tłu-
maczył szef śląsko-dąbrowskiej „S”.
Pierwszy z postulatów dotyczy zmiany or-
ganizacji rynku handlu energią. Obecnie w 
Polsce obowiązuje tzw. stuprocentowe ob-
ligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży 
całej wyprodukowanej energii na giełdzie. 
W konsekwencji, jak wskazują związkowcy, 
prowadzi to do zawyżenia cen do poziomów 
2-3 razy wyższych niż koszt produkcji w 
elektrowniach konwencjonalnych. Dodat-
kowo, jak wskazał podczas konferencji Do-
minik Kolorz, Polska jest jedynym krajem w 
UE, w którym obowiązuje monopol giełdowy 
w obrocie energią. Postulatem Śl-D „S” jest 
natychmiastowe zniesienie obliga giełdowego, 
co w ocenie związkowców w sposób naturalny 
obniży ceny energii co najmniej o połowę.
Drugi postulat dotyczy złożenia przez polski 
rząd na najbliższym szczycie Rady Euro-
pejskiej oficjalnego wniosku o zawieszenie 
systemu handlu uprawnieniami do emisji 
CO2 EU-ETS. Ten parapodatek nałożony na 
energetykę i przemysł przez Unię Europej-
ską podwyższa cenę każdej MWh energii 
elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni 
węglowej o ok. 280 zł. ETS znacząco zwięk-
sza również koszty produkcji w branżach 
energochłonnych i w ciepłownictwie.
Jak podkreślono podczas briefingu, przedsta-
wiciele rządu w wypowiedziach skierowanych 

– Drastyczny wzrost cen energii elektrycznej oraz surowców 
energetycznych, zwłaszcza gazu ziemnego,  powoduje, że sektor 
energochłonny przeżywa dziś największy od lat kryzys, a jego 
ewentualny upadek spowoduje znaczne straty dla polskiej go-
spodarki – czytamy w uchwale Rady Dialogu Społecznego. Rada 
Dialogu Społecznego wnosi o:

rzetelny dialog rządu ze środowiskiem przedsiębiorców i pracow-• 
ników w zakresie powstrzymania wyłączeń produkcji lub przewi-

Rada Dialogu Społecznego do Rządu RP
Konieczne wsparcia 
przemysłu energochłonnego!

do polskiej opinii publicznej krytycznie wypo-
wiadają się o systemie ETS, jednak jak do-
tąd Polska nie złożyła oficjalnego wniosku o 
zawieszenie tego systemu – Cała klasa poli-
tyczna wykorzystuje ten kryzys dla własnych 
politycznych interesów. Chciałbym zoba-
czyć przedstawicieli polskiego rządu, którzy 
wreszcie walną w UE pięścią w stół i powie-
dzą: zawieście ten system, zróbmy tak, żeby 
energia była tania nie tylko w Polsce, ale w 
całej Europie – mówił Dominik Kolorz.
Ostatni postulat dotyczy realizacji inwestycji 
w nowoczesne technologie węglowe, których 
katalog został zapisany w umowie społecz-
nej dot. transformacji górnictwa, podpisanej 
przez rząd i związki zawodowe w ubiegłym 
roku. Jak zaznaczają przedstawiciele „S”, 
inwestycje te w dużej mierze mogłyby za-
hamować kryzys energetyczny, wykorzystu-
jąc nasz rodzimy surowiec, czyli węgiel do 
produkcji taniej, stabilnej energii w sposób 
przyjazny dla środowiska. Niestety, nie są 
one realizowane. Jako przykład wykorzy-
stania nowoczesnej technologii węglowej 
związkowcy wskazali podczas briefingu in-
stalacje do zgazowywania węgla. Podkreśli-
li, że byłaby ona w stanie zapewnić stabilne 
dostawy gazu po cenie wielokrotnie niższej 
od surowca pochodzącego z importu. – Przy 
dzisiejszych cenach gazu ta technologia jest 
opłacalna. Jedyny argument, przez który to 
nie jest to realizowane, to hasło, że to jest 
z „czarnego”, że to jest z węgla. Dzisiaj, w 
sytuacji wojennej, przy tych cenach gazu 
energetyka inwestuje w instalacje wykorzy-
stujące gaz z importu, zamiast w instalacje 
do zgazowywania węgla, które mogłyby za-
pewnić 4 mld m3 gazu rocznie. Jesteśmy 
dalej zachłyśnięci „zielonym ładem”. Ani 
Polska, ani UE nie zweryfikowała swojego 
podejścia do tego tematu – podkreślał Bo-
gusław Hutek, szef górniczej „Solidarności”.
       Więcej: solidarnosckatowice.pl

dywalności takich decyzji i ograniczania 
bolesności ich skutków;
wypracowanie programu ograniczenia • 
zużycia energii np.: w zakresie oświetle-
nia ulic i witryn w godzinach nocnych;
wprowadzenie maksymalnej ceny zaku-• 
pu energii elektrycznej i gazu ziemnego 
dla przedsiębiorstw energochłonnych 
zagrożonych ucieczką emisji CO2;
wprowadzanie gwarancji instytucji • 
państwowych na miejsce depozy-
tów transakcyjnych na zakupy ener-
gii elektrycznej na TGE oraz na rynku 
bilateralnym OTC (w tym zastąpienie 
gwarancji bankowych);
wdrożenie mechanizmów zmniejsza-• 

jących ceny energii w kontraktach na 
III i IV kwartał 2022 r. oraz 2023 r. 
poprzez: administracyjną kontrolę cen 
energii dla przemysłu – tzw. „taryfa 
przemysłowa”, opartą na koszcie wy-
tworzenia w jednostkach generujących 
energię z węgla brunatnego;
wprowadzenie dopłaty do ceny energii • 
nabywanej przez odbiorców energochłon-
nych na 2023 r., która ograniczy maksy-
malną jej cenę do poziomu kosztów pro-

dukcji, powiększoną o uczciwą marżę polskich elektrowni.
Należy zauważyć, że przemysł energochłonny odgrywa szczegól-
ną rolę na Śląsku – w regionie, który poniesie najwięcej kosztów 
społecznych nadchodzącej transformacji energetycznej. Jak po-
kazują doświadczenia z Europy Zachodniej (np. Zagłębie Ruhry), 
konkurencyjny przemysł energochłonny umożliwia stopniowe 
odchodzenie od węgla bez ponoszenia gigantycznych kosztów 
społecznych.           Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego zwróciła 
się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o natychmiastowe podjęcie działań ma-
jących na celu wsparcie przemysłu energochłonnego. RDS prosi o wprowadzenie 
w uzgodnieniu z partnerami społecznymi pomocowych działań i mechanizmów.
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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górni-
cza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do 

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

Koszt jednorazowego biletu - 8 zł Ilość sztuk przysługująca jednej 
osobie ograniczona - 4 szt./miesiąc. 
Bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - 
budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  
Ilość biletów jest ograniczona - 4 szt./miesiąc.
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Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,

Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
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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 ogra-
niczona do 2 sztuk. 

Kupony są dostępne przez cały 
miesiąc. 
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