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Stanowisko strony
społecznej
ws. Regulaminu
ZFŚS na 2023 r.

Wspólnie uzgodnione stanowisko w
sprawie przekazanego przez pracodawcę projektu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2023 r. dla pracowników
ArcelorMittal Poland S.A. przekazały
organizacje związkowe w środę, 26
października br. Ze względu na różnice stron w zapisach - rozpoczną się
negocjacje ostatecznej wersji dokumentu.
Więcej str. 2
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odniesienia wynagrodzeń w sferze
finansów publicznych!
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rzyjęcia ustawy dot.
emerytur stażowych!

Śląsko-dąbrowska Solidarność
żąda również zawieszenia
unijnych opłat CO2
oraz reformy systemu EU ETS

MOZ NSZZ „Solidarność”
dąbrowskiego oddziału
ArcelorMittal Poland S.A.
organizuje wyjazd
na manifestację
w dniu 17 listopada br.:

- budynek związkowy
DAMM 4
godz. 6.00
Zapisy na wyjazd prowadzone są
u Przewodniczących
poszczególnych Komisji
Wydziałowych/Zakładowych
oraz w sekretariacie Związku
- budynek DAMM 4, pok. 6;
tel. 32 776 61 05

www.marszgodnosci.pl
.

Więcej str. 3

Realizacja porozumienia pracodawcy i związków

Druga część nagrody dodatkowej
wypłacona będzie w listopadzie

Wraz z wynagrodzeniem za październik 2022 r. pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. otrzymają II część dodatkowej nagrody wynikającej z porozumienia przedstawicieli pracodawcy z Zakładowymi Organizacjami
Związkowymi uzgodnionego 15 lipca br.
Zgodnie z zawartym w lipcu br. porozumieniem w zakresie wypłaty dodatkowej nagrody w 2022 r. wraz z wynagrodzeniem
za październik 2022 r., tj. na dzień 10 listopada br. pracownikom AMP wypłacona zostanie druga część nagrody dodatkowej
w wysokości 700 zł/pracownika.
Więcej str. 2

Pracownicy,
którzy
zamierzają
przejść na emeryturę pomostową
powinni mieć stuprocentową pewność przyznania świadczenia zanim
rozwiążą z pracodawcą stosunek
pracy. Po kwietniowej zmianie w
przepisach - jest to łatwiejsze.
		
Więcej str. 2

Wybory Społecznej
Inspekcji Pracy
w AMP

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w
ArcelorMittal Poland S.A. na kadencję
2023 - 2026 mają zostać przeprowadzone w terminie 24-30 listopada br.
Okręgowe Komisje Wyborcze wyznaczyły terminy wyborów w poszczególnych okręgach. Wybór Zakładowego
Społecznego Inspektora Pracy ma zostać przeprowadzony do 10 grudnia.
Społeczna Inspekcja Pracy pełni w zakładzie
bardzo ważną rolę. Na funkcję Społecznych
Inspektorów Pracy na daną kadencję wybierani są pracownicy firmy przez całą załogę. Ze względu na wielkość naszej firmy w AMP ustalone zostały okręgi wyborcze, w
ramach których wybrani SIP będą działać.
A działania te są bardzo ważne, bowiem
ich celem jest zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych, określonych
w przepisach prawa pracy.
Więcej str. 4

Społeczna Inspekcja Pracy
ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza

DK94 z nazwą
Porozumienia
Dąbrowskiego 1980

Uchwałą z dnia 26 października 2022 r.
Rada Miejska dokonała zmiany nazwy
ulicy Katowickiej w Dąbrowie Górniczej na ulicę Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Nadanie ulicy nazwy Porozumienia Dąbrowskiego to duży krok
przybliżający mieszkańcom - nie tylko Dąbrowy Górniczej, ale także całej
aglomeracji śląskiej oraz przejezdnych
- rangę porozumień podpisanych w Hucie Katowice w 1980 r. Więcej str. 4

Realizacja porozumienia pracodawcy i związków

Druga część nagrody dodatkowej
wypłacona będzie w listopadzie

C. d. ze str. 1
Uprawnionymi do otrzymania drugiej części nagrody są pracownicy
AMP objęci Zakładowym układem Zbiorowym Pracy, którzy na dzień 2 listopada br.
będą pozostawali w zatrudnieniu, czyli będą pozostawać w stosunku pracy, za który
przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z
ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia zalicza się również okres przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.
Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość dodatkowej nagrody ustalona zostanie proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
Pierwszą część nagrody w wysokości 1.000 zł pracownicy otrzymali wraz z wynagrodzeniem za sierpień - ok 10 września br.
Zgodnie z zapisami porozumienia pracownicy dotychczas zatrudnieni w tzw. spółkach
interim (Sanpro Synergy i ABC), w przypadku gdy data ich zatrudnienia w AMP będzie
przypadała po terminie wypłaty nagrody otrzymają pieniądze wraz z wynagrodzeniem
za pierwszy miesiąc zatrudnienia w AMP.
Drugą część nagrody otrzymają również pracownicy spółki PUK Kolprem, ArcelorMittal
Business Center of Exellence Poland, PUW HK Woda, ArcelorMittal Distribution Solutions Poland oraz HK Produkcyjny Ośrodek Maszynowy w Suwałkach.

Negocjacje rozwiązań socjalnych w ArcelorMittal Poland

Stanowisko strony społecznej
ws. Regulaminu ZFŚS na 2023 r.

C. d. ze str. 1
W odpowiedzi na przekazany stronie społecznej projekt Regulaminu
ZFŚS na 2023 r. dla pracowników AMP organizacje związkowe przekazały pracodawcy
swoje oczekiwania w tym zakresie. Najważniejsze z nich, to m.in.:
• likwidacja tabeli nr 1 ograniczającej wysokość świadczeń socjalnych w danym
roku do określonego limitu;
• zmiana progów dochodowych w tabelach dopłat;
• wprowadzenie do Regulaminu zapisu o 20% dodatkowym odpisie na ZFŚS oraz
wprowadzenie dodatkowego odpisu na emerytów i rencistów;
• zmiany w ustalaniu dochodów na członka rodziny - eliminacja wliczania dochodu wynikającego z pracy w godzinach nadliczbowych oraz świadczenia rodzinnego 500+;
• zwiększenie dofinansowania do świadczenia turystycznego oraz do wycieczek zarówno krajowych jak i zagranicznych;
• umożliwienie podpisania umowy u organizatora zewnętrznego wycieczek wyznaczonego przez Komisję;
• zwiększenie zapomóg oraz dofinansowania na cele mieszkaniowe dla dzieci po
zmarłych pracownikach;
• zwiększenie wysokości pożyczek z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe oraz na
likwidację skutków zdarzenia losowego.
Ponadto organizacje związkowe w przekazanym stanowisku wniosły o przekazanie połowy
środków znajdujących się na tzw. rezerwie na wypłatę dodatkowego świadczenia w 2023 r.
Ze względu na różnice co do zapisów Regulaminu na 2023 r. strony będą musiały przystąpić do rozmów celem wypracowania ostatecznej treści dokumentu.

Dzięki dodatkowym środkom na wniosek Związków

Emerytura pomostowa
- miej pewność zanim się zwolnisz

C. d. ze str. 1
Coraz częściej zdarza się, że osoby składające wniosek o przyznanie
emerytury pomostowej otrzymują z ZUS-u pismo odmowne zwierające jednocześnie
wniosek o uzupełnienie braków formalnych niezbędnych do przyznania świadczenia. Pismo to kierowane jest tylko do ubiegającego się o świadczenie pracownika, a nie jak
dotychczas - również do pracodawcy. Tymczasem wnioskowane przez ZUS dane często
nie są w posiadaniu pracownika, a właśnie zakładu pracy.
Dlatego Solidarność apeluje do wszystkich pracowników noszących się z zamiarem
skorzystania z uprawnień do emerytury przede wszystkim o nie rozwiązywanie stosunku pracy do czasu uzyskania 100% pewności o przyznaniu emerytury pomostowej!
Tym bardziej, że od 20 kwietnia br. jeżeli jedynym brakiem formalnym jest nierozwiązany stosunek pracy - ZUS przyzna emeryturę pomostową, ale zawiesi do niej prawo
do czasu wypełnienia tego warunku.
Ponadto w przypadku otrzymania pisma odmownego pracownik powinien zwrócić się
do pracodawcy, który podejmie konkretne działania wyjaśniające. W okresie wcześniejszym pisma takie ZUS kierował również do pracodawcy, który „z automatu” wyjaśniał wątpliwości. Teraz jednak pracodawca nie posiada nawet wiedzy, że pracownikowi
nie przyznano świadczenia.
Pamiętać należy, że na odwołanie od decyzji ZUS pracownik
str. 2
ma 30 dni.

Paczki mikołajkowe
z Solidarności
dla dzieci

Paczki mikołajkowe dla dzieci Członków MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal
Poland S.A. wydawane będą od 29
listopada br.
Informujemy
Członków Związku, iż w ramach
akcji
Mikołajki
2022 paczki dla
uprawnionych
dzieci wydawane
będą od wtorku
29 listopada br.
do 31 stycznia
2023 r. w sekretariacie Związku
- DAMM 4, pok.
nr 6 w godzinach 7.00 - 15.00. Przy odbiorze upominku niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Przypominamy, że akcją mikołajkową objęte są dzieci, które urodziły się w okresie
od 1 stycznia 2007 r. do 31 października
br., a ich rodzice (opiekunowie prawni)
dostarczyli do Związku akt urodzenia. Jeżeli któryś z rodziców (opiekunów) tego
nie uczynił - by jego pociecha otrzymała
upominek - musi dostarczyć akt urodzenia dziecka w nieprzekraczalnym terminie
do 15 listopada 2022 r.
Akty urodzenia dostarczone w roku ubiegłym (latach uprzednich) są zarejestrowane w bazie danych, więc nie ma konieczności ponownego ich okazywania.

Dodatkowa nagroda
z ZFŚS
na Boże Narodzenie

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych
ArcelorMittal Poland S.A. podjęła decyzję o wypłacie z okazji Świąt Bożego
Narodzenia dodatkowego świadczenia
w wysokości 750 zł i 650 zł - w zależności od dochodu przypadającego na
członka rodziny pracownika.
Przypominamy, iż na wystąpienie związków zawodowych GKŚS podjęła decyzję
o wypłacie dodatkowego świadczenia socjalnego w kwocie:
• przy dochodzie do 3.000,00 zł świadczenie 750,00 zł;
• przy dochodzie od 3.000,01 do 6.000,00
zł - świadczenie 650,00 zł;
• przy dochodzie powyżej 6.000,00 zł świadczenie nie przysługuje.
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć
wniosek o jego przyznanie w terminie
od 1 listopada 2022 r. do 23 grudnia
2022 r. poprzez aplikację SocialPartner
pod adresem: https://socialpartner.pl

MK w listopadzie

Informujemy Członków Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
- Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posiedzenie MK odbędzie się 30 listopada (środa) o godz. 8.00 i połączone zostanie ze szkoleniem w
zakresie BHP.

B dziemy również walczyć o nasze miejsca pracy
Będziemy

Solidarnościowy
Solidarno
ciowy Marsz Godności
Godno ci
17 listopada w Warszawie

W czwartek, 17 listopada br. w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja NSZZ „Solidarność”, podczas której Związek chce głośno upomnieć się o
interesy polskich rodzin i polskich pracowników. Główne hasło akcji - NSZZ „Solidarność” żąda 3xP - odnosi się do systemowego powstrzymania wzrostu cen
energii, podwyżek płac w budżetówce oraz przyjęcia ustawy dotyczącej emerytur
stażowych. Ale podczas manifestacji walczyć będziemy również o hutników!

również wszystkie obszary finansowane z
pieniędzy publicznych, w tym przez samorządy. Solidarność domaga się podwyżek
jeszcze w tym roku oraz 20% podwyżki w
roku 2023 dla pracowników państwowej
sfery budżetowej, oświaty, ochrony zdrowia, cywilnych pracowników sądów, prokuratur, służb mundurowych, wojska, pracowników jednostek samorządowych m.in.
pracowników socjalnych, domów pomocy
społecznej, administracji samorządowej.
Żąda również odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.
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Wiele decyzji zapada na wysokich szczeblach, gdzie od lat interweniu. 12
.00
jemy, jednak nasz głos wydaje się mało słyszalny. Dlatego musimy
podjąć głośne działania, żebyśmy zostali w końcu usłyszeni.
Zapraszam wszystkich, pokażmy że nam zależy.
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Przyjdź i oddaj głos - zadbaj o bezpieczną pracę

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy
w ArcelorMittal Poland S.A.
C. d. ze str. 1
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy w poszczególnych okręgach
odbędą się odbędą się:
Okręg Wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece w dniu 30 listopada br, w którym w
poszczególnych okręgach kandydatami z
ramienia NSZZ „Solidarność” są:
• Adam Strzeszkowski;
• Dariusz Szypczyński;
• Paweł Dylowski;
• Adam Jurek.
Okręg Wyborczy nr 2 Zakład Stalownia
w dniu 22 listopada br, w którym w
poszczególnych okręgach kandydatami z
ramienia NSZZ „Solidarność” są:
• Marian Kowalik;
• Paweł Pela;
• Marcin Walczak;
• Waldemar Sikora.
Okręg Wyborczy nr 3 Zakład Walcowni
DWD w dniu 10 listopada br, w którym
w poszczególnych okręgach kandydatami
z ramienia NSZZ „Solidarność” są:
• Jacek Jankowiak;
• Krzysztof Kozłowski;
• Jacek Bruzda;
• Mariusz Hutniczak;
• Mariusz Pietruszka;
• Łukasz Urantówka;
• Tomasz Foltynowicz;
• Zbigniew Bigaj;
Okręg Wyborczy nr 4 Zakład Energetyczny
PED w dniu 14 listopada br, w którym
w poszczególnych okręgach kandydatami
z ramienia NSZZ „Solidarność” są:
• Dariusz Porada;
• Wojciech Kancelarczyk.
Okręg Wyborczy nr 5 Centralne Utrzymanie Ruchu - BU w dniu 23 listopada

br, w którym w poszczególnych okręgach
kandydatami z ramienia NSZZ „Solidarność” są:
• Janusz Woźniak;
• Piotr Baran;
• Janusz Dudała;
• Zdzisław Sobieraj;
• Michał Rencicki.
Okręg Wyborczy nr 6 Biuro Jakości i Rozwoju Produktów w dniu 29 listopada
br, w którym w poszczególnych okręgach
kandydatami z ramienia NSZZ „Solidarność” są:
• Jarosław Czworowski;
• Romuald Kuliński.
Okręg Wyborczy nr 7 Wydział Gospodarki Walcami w dniu 14 listopada br, w
którym w kandydatem z ramienia NSZZ
„Solidarność” jest Andrzej Lech.
Okręg Wyborczy nr 8 Biura i jednostki organizacyjne Administracji: :
• podokręg nr 8/1 – GM, Automatyka, Informatyka przemysłowa i modele - w
dniu 10 listopada br. a kandydatem
z ramienia NSZZ „Solidarność” jest Jacek Bil;
• podokręg nr 8/2 - Straż Pożarna - w
dniu 2, 3, 4 listopada br. a kandydatem z ramienia NSZZ „Solidarność” jest
Wojciech Trepka;
• podokręg nr 8/3 - Biuro Ochrony Bramy - w dniu 8 listopada br. a kandydatem z ramienia NSZZ „Solidarność”
jest Renata Tomczyk;
• podokręg nr 8/4 - pozostałe jednostki
organizacyjne Administracji - w dniu
9 listopada br., a kandydatem z ramienia NSZZ „Solidarność” jest Mariusz Mazur.

Społeczna Inspekcja Pracy
Przyjdź i zagłosuj!

SIP to Twoje bezpieczeństwo w pracy

Decyzja Rady Miasta Dąbrowa Górnicza

MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. serdecznie zaprasza
do udziału we Mszach św. w intencji
śp. Władysława Molęckiego - byłego
Przewodniczącego naszego Związku.
W intencji Zmarłego odprawione zostaną
dwie Msze św.:
• 5 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
Żarkach ul. Leśniowska 99. (o godz.
16.30 modlitwa różańcowa);
• 10 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w
Kościele Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy - Żarki Letnisko ul. Grunwaldzka (spotkanie modlitewne o godz.
16.30 przy grobie śp. W. Molęckiego).
Wieczny odpoczynek
racz Mu dać, Panie...

Dąbrowska Solidarność - jak co roku organizuje wyjazd na Mszę św. do Żarek
Letniska w dn. 10 listopada br. o godz.
15.00 spod budynku związkowego. Osoby zainteresowane proszone są o zapisy
w sekretariacie Związku - tel. 61-05.
Dojazd na Mszę św. w dn. 5 listopada we własnym zakresie.
Śp. Władysław Molęcki był wieloletnim
działaczem związkowym. Pełnił funkcję
Przewodniczącego Solidarności w Hucie Katowice w latach 1998 - 2006, a od
2006 r. funkcję Wiceprzewodniczącego
Śląsko-Dąbrowskiego Zarządu Regionu
NSZZ Solidarność. Przez wiele lat był
m.in. członkiem Komisji Krajowej „S”.

hutniczym, bohaterów, którzy niejednokrotnie ryzykując zdrowiem, a nawet
życiem własnym i swoich najbliższych
podjęli walkę o wolną Polskę oraz samych Porozumień, które dały możliwość
utworzenia w Polsce jednolitego ogólnopolskiego związku zawodowego Solidarność. To właśnie zawarte porozumienia dały gwarancję tworzenia struktur Związku,
a ich treść była podwaliną do dzisiaj obowiązującej ustawy o
związkach zawodowych.
Porozumienie Dąbrowskie wcześniej było nazywane Porozumieniem Katowickim - od nazwy
zakładu pracy, w którym zostało
zawarte - Huta Katowice. Jak podkreśla Przewodniczący Solidarności - Lech Majchrzak - właściwa
nazwa powinna być nadana - jak
w przypadku pozostałych porozumień sierpniowych - Szczecińskich,
Gdańskich, Jastrzębskich - od nazwy
miasta, w którym zostało ono podpisane. W przypadku naszego porozumienia dotychczas używana nazwa
była myląca, dlatego też podjęliśmy
działania by rozpowszechnić nazwę
Porozumienia Dąbrowskiego.

Droga Krajowa 94 z nazwą
Porozumienia Dąbrowskiego 1980

C. d. ze str. 1
Po wystąpieniu z dnia 4 maja br. MOZ NSZZ
„Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
oraz Stowarzyszenia „Porozumienie Katowickie 1980. Porozumienie na rzecz pamięci”, a następnie na wniosek Prezydenta
Miasta Dąbrowy Górniczej - Rada Miasta postanowiła dokonać
zmiany nazwy ulicy Katowickiej
w mieście Dąbrowa Górnicza na
całym jej przebiegu na ulicę Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
Uchwała Rady wejdzie w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Nadanie ulicy nazwy Porozumienia
Dąbrowskiego to pierwszy etap akcji mającej rozpropagować wiedzę
na temat: wydarzeń, jakie miały
miejsce 42 lata temu w dąbrowskim kombinacie
str. 4

Msze św.w intencji
śp. Władysława
Molęckiego

Sytuacja jest bardzo poważna i wciąż się pogarsza

Nie możemy przywyknąć
do wojny na Ukrainie!
Nie dla pokoju za wszelką cenę!

Podczas obrad PERC (regionu europejskiego Międzynarodowej Konfederacji
Związków Zawodowych) jednym z kluczowych punktów debaty była sytuacja
na Ukrainie. Liderzy organizacji związkowych z Ukrainy przedstawili przygnębiającą informację o stanie zniszczeń i dramatów, których doświadcza
ludność cywilna. Brak energii elektrycznej, ogrzewania i wody staje się normą. Dostęp do służby zdrowia jest znacząco ograniczony, wiele szkół i przedszkoli jest zniszczonych, rośnie liczba wojennych sierot, którym nie można
udzielić potrzebnego wsparcia – to tylko część z przedstawionych problemów. „To ludobójstwo” – mówiła Natalia Levicka z KVPU.
Nie można zapominać o Ukrainie – to Wygląda jednak na to, że będzie to wspiemyśl przewodnia wszystkich wystąpień, rane przez obecne władze Ukrainy, które
które towarzyszyły tej debacie. Uczest- niezmiennie forsują antyspołeczne reformy
nicy podkreślali, że jasnym jest kto jest prawa pracy i rynku pracy. Michał Wołyniec,
agresorem, a kto ofiarą, i że nie mogą lider KVPU podkreślał brak dialogu ze związustawać wysiłki by wspierać Ukrainę na kami zawodowymi i brak reakcji na interkażdym możliwym polu. Co istotne, gdy wencje w sprawie niezgodności wdrażanych
w dyskusji stanął temat drogi do pokoju regulacji z prawem międzynarodowym.
na Ukrainie zgodnie twierdzono, że musi Niemniej, Wołyniec wzywał do wsparcia w
to być pokój, który jest akceptowany zakresie przygotowania Ukrainy do dostosoprzez samych Ukraińców. „Nie możemy wania się do wymogów unijnych w zakresie
przywyknąć do tego, że jest wojna” – polityki rynku pracy i polityki społecznej.
mówił również Robert Szewczyk z Biura „Powiedzcie nam jak skutecznie organizoZagranicznego KK. Podkreślał również, wać dialog społeczny” – nawoływał.
że w związku z nadejściem zimy należy Uwadze nie umknęła sprawa rosyjskiespodziewać się, że nowa fala uchodźców go związku zawodowego FNPR, który od
wojennych przybędzie do Europy. Ekspert pierwszych dni agresji na Ukrainę wspie„Solidarności” zwracał również uwagę na rał działania Kremla. Związkowcy z Ukrato, że zachodni kapitał zwietrzył na Ukra- iny przywołali fakt wizyty lidera tego roinie okazję do zrobienia intratnych inte- syjskiego związku Michaiła Shmakova na
resów kosztem społeczeństwa. „Gorączka Ukrainie i jego zaangażowanie w proces
złota” – nazwał zachowanie biznesu.
dzielenia rodzin i organizacji przymuso-

My do nich
z uśmiechem, oni
do nas z mandatami

Przedstawiciele „Solidarności” reprezentujący pracowników sfery budżetowej odwiedzili 17 października w
Warszawie kilkanaście biur parlamentarzystów koalicji rządzącej i opozycji.
Zostawiali tam petycje z żądaniami dotyczącymi wzrostu płac w budżetówce
oraz prezent w postaci kostek siana.
– To była akcja happeningowa. Kostka siana była symbolem, bo hasło naszej akcji
brzmiało „7,8 proc. podwyżki? Takim sianem się wypchajcie!”. Chodzi o to, że składana przez rząd propozycja podwyżek dla
budżetówki jest żenująca. To ponad dwa
razy niższy wskaźnik niż wynosi inflacja. My
domagamy się podwyżek płac o 20 proc.,
bo dopiero wtedy możny mówić o realnym
wzroście wynagrodzeń – powiedziała Edyta
Odyjas, przewodnicząca NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.
Uczestnicy happeningu odwiedzali biura posłów wszystkich opcji politycznych - bo cała
tzw. klasa polityczna jest odpowiedzialna
za mizerię finansową w sferze budżetowej.
Zderzyliśmy się też z arogancją władzy.
Przy drzwiach napis, głoszący, że partia
jest bliżej ludzi, a obok patrol policji, który
zabrania nam wejścia do biura parlamentarzysty – relacjonowała Edyta Odyjas.
Przewodnicząca w związku z tym, że przyniosła siano do biura poselskiego, został
ukarana mandatem w wysokości 500 zł za
zaśmiecanie.
Więcej: solidarnosckatowice.pl

wych przesiedleń na teren Rosji. „Poprzyjcie nasz wniosek o wyrzucenie ich z MKZZ”
– wzywał Mateusz Szymański z Biura Zagranicznego KK. „Wierzyliście w dialog z
FNPR i liczyliście, że coś się zmieni. Zapewniam Was, że nic się nie zmieniło. W
ostatnim swoim stanowisku FNPR wzywa
wszystkich na front i zapowiada zwycięstwo. Tu nie ma przestrzeni do dyskusji”
– podkreślał. Podniósł sprawę VKP - Generalnej Konfederacji Związków Zawodowych – organizacji międzynarodowej, która składa się z postsowieckich związków
zawodowych i znajdującej się pod kontrolą FNPR. „Są wśród nas organizacje, które
należą do VKP. Jeśli faktycznie chcemy zerwać współpracę z FNPR, to należy jasno
określić się co do dalszej przynależności
do VKP” – mówił Szymański. Szereg organizacji wspierało tę ocenę działań FNPR
i zgadzało się co do potrzeby wyrzucenia
ich ze struktur zrzeszających demokratyczne i niezależne związki zawodowe.
Źródło: solidarnosc.org.pl

Solidarni
z Ukrainą

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w sposób kompleksowy uruchomił program wsparcia
dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Decyzją Prezydium Komisji Krajowej uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które wszyscy zainteresowani
mogą wpłacać pieniądze. Nr konta:
05 1020 1811 0000 0902 0138 8693
Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem
„Solidarność z Ukrainą”.

Modlitewne przygotowanie do kolejnej pielgrzymki

Początek peregrynacji ikony
„Matki Boskiej Robotników
Solidarno ci” po Śląsku
Solidarności”
ląsku i Zagłębiu
Zagł biu

Uroczysta Msza święta rozpoczynająca peregrynację obrazu „Matki Boskiej
Robotników Solidarności” po Regionie Śląsko-Dąbrowskim odprawiona została 28 października br. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Katowicach.
Obraz „Matki Boskiej Robotników Solidarności” namalowany został w 1984 r. przez
artystę z Podlasia – Artura Chacieja. Tło obrazu, na którym widnieje wizerunek Matki
Boskiej Częstochowskiej, stanowi biało-czerwona flaga upamiętniająca robotnicze
zrywy, a także dramat stanu wojennego. W sumie powstały trzy kopie ikony. Najmniejszą otrzymał bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Druga, nieco większa trafiła do kościoła
św. Brygidy w Gdańsku. Natomiast największy obraz związkowcy podlaskiej „Solidarności” przekazali na Jasną Górę podczas pielgrzymki w 1984 r. Od 2014 roku pełni on
rolę formacyjną przez peregrynację po kraju z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki
i miniaturą krzyża z Nowej Huty.
Peregrynacja obrazu w naszym regionie rozpoczęła się 28 października i potrwa do kolejnej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy w Częstochowie - do września 2023 r.

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje
Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland
Interwencje, zatrudnienie
		
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne
Sprawy finansowe 		
Porady prawne

-

Lech Majchrzak tel. 776 61 05
Mariusz Pietruszka tel. 776 92 37
Mirosław Nowak tel. 776 75 97
Małgorzata Nędza tel. 776 88 44
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 sekretariacie 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
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Komisja Wydziałowa
BU Centralne Utrzymanie Ruchu
zaprasza na wycieczkę

Dołącz

Zakwaterowanie:

Koszt wycieczki:

Dom wypoczynkowy ,,MARYNA”

450,00 zł/os. dla członków NSZZ ,,Solidarność” i ich rodzin
550,00 zł/os. dla osób niezrzeszonych

Ośrodek wypoczynkowy
położony jest w malowniczej miejscowości Białka
Program wycieczki:
Tatrzańska, nieopodal stolicy polskich gór –
 25.11.2022r. wyjazd o godz. 14.00 z Dąbrowy Górniczej (Parking
Zakopanego, blisko Term Bania i stoku.
przy AMP S.A. okolice ZOZ), przyjazd do Białki Tatrzańskiej,
Pokoje 2,3 i 4 osobowe wyposażone w łazienki z pełnym
zakwaterowanie, obiadokolacja, spotkanie integracyjne z DJ, nocleg.
węzłem sanitarnym, TV, Wi-Fi, suszarki.
 26.11.2022r. - śniadanie, wyjście na baseny termalne ,,BANIA”-wstęp
Do dyspozycji Gości jest sauna, świetlica, tenis stołowy,
we własnym zakresie, obiad, czas wolny, zabawa Andrzejkowa z DJ,
piłkarzyki, bilard i stołówka.
nocleg.
Obiadokolacja – bufet w godz. 17.00-19.30
W ramach wycieczki:
transport autokarem, ubezpieczenie NNW,
zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie, Wi-Fi,
spotkanie integracyjne z DJ-em oraz uroczysta kolacja i
zabawa ,,Andrzejkowa” z DJ .

Przynależność do

to pewność, stabilność
i szereg korzyści.
To doświadczeni ludzie wraz
ze wsparciem profesjonalnego
biura prawnego. To pomoc
w przypadku problemów
zawodowych, BHP, a także
wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, w jakich
pracownicy się znajdują.
Dlatego dołącz do nas,
bo razem możemy więcej!

 27.11.2022r. - śniadanie, czas wolny, obiad, wyjazd w drogę
powrotną ok. 14.00, powrót na miejsce zbiórki w godzinach
wieczornych
Zapisy wraz z zaliczką w kwocie 100,00 zł./os.
przyjmuję:
Janusz Woźniak - tel. 505 862 448.

do nas
b o wa r t o !

NSZZ Solidarność to największy
Związek Zawodowy w AMP.
Liczebność Związku to jego
siła, która przekłada się
na konkretne efekty.

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

aquaparku
NEMO

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.
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 ograWydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
niczona do 2 sztuk.
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,
Kupony są dostępne przez cały
Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09 Nakład 1.000 egz.
miesiąc.
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