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Czym jest Solidarność?
 * jest niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym

powstałym w wyniku oporu polskiego społeczeństwa w 1980
roku przeciwko totalitarnej władzy;

* broni swoich członków w zakładach pracy;
* opowiadając się za wartościami chrześcijańskimi, jest otwar-

ta i tolerancyjna dla różnych poglądów.
Będąc członkiem Solidarność masz prawo do:
* świadczeń statutowych i socjalnych (urodzenie dziecka,

zgon członka rodziny, choroba, trudna sytuacja materialna);
* korzystania z funduszu strajkowego w przypadku konflik-

tu z pracodawcą;
* paczki świątecznej, paczki mikołajowej dla najmłodszych

dzieci oraz upominku z okazji Dnia Kobiet;
* dofinansowania do wypoczynku dzieci;
* pomocy finansowej przy zdarzeniach losowych i ciężkiej

chorobie oraz paczki chorobowej;
* uczestnictwa w imprezach rekreacyjno-sportowych, kul-

turalnych i oświatowych organizowanych pod egidą NSZZ
„Solidarność”;

* dofinansowania i udogodnienia w zakupie biletów do te-
atrów i na inne imprezy kulturalne;

* udziału w szkoleniach związkowych i ekonomicznych:
* profesjonalnej pomocy z zakresu prawa pracy w przypad-

ku naruszenia praw pracowniczych;
* odprawy związanej z przejściem na emeryturę lub rentę;
* zniżek paliwowych na stacjach Orlen i Lotos;
* benefitów w ośrodkach wypoczynkowych z którymi „So-

lidarność” podpisała umowy.
O co zabiega Solidarność?
* o ochronę interesów zdrowotnych (hutnicza „Solidarność”

jest założycielem Towarzystwa Solidarnej Pomocy, współzało-
życielem Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej, wynegocjowała dla pracowników Opiekę Medyczną
„Komfort”), materialnych i kulturalnych członków związku i
ich rodzin;

* o zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykony-
wanej pracy zawodowej i wynagrodzenia;

* o zabezpieczenie odpowiednich warunków socjalno-by-
towych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (m. in. Społeczna
Inspekcja Pracy);

* o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy
z interesami pracowników;

* o zapewnienie pracownikom warunków do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych;

31 sierpnia - Dzień WOLNOŚCI i SOLIDARNOŚCI

„Pierwszym zrywem strajkowym w Hucie im. Lenina w Krakowie
było przerwanie pracy w dniu 19 sierpnia 1980 r. przez 150 pracow-
ników nocnej zmiany pracujących na Warsztatach nr 1 i 2 Wydzia-
łu Mechanicznego, którzy o godzinie 22.35, po uruchomieniu wy-
działu, po przerwie technologicznej, nie przystąpili do wykonywa-
nia pracy. Kierowników swoich odcinków poinformowali, iż jest to
znak poparcia dla strajkujących na Wybrzeżu i zażądali zarazem
pojawienia się przedstawiciela dyrekcji, po przybyciu którego wy-
łoniony Komitet Strajkowy przedstawił mu dwie listy z postulata-
mi. Jednym z inicjatorów tego strajku był Kazimierz Fugiel.

(...) Jednak już tego samego dnia po zakończeniu strajku na Za-
kładzie Mechanicznym, około godziny 16.00 do strajku przystąpiło
około 150 pracowników zmiany popołudniowej Wydziału Walcowni
Wstępnej Zgniatacz (P-60), zażądali rozmów z przedstawicielami
Dyrekcji, Komitetu Fabrycznego PZPR, Zakładowej Rady Kombi-
natu. Do tego strajku przyłączały się kolejno przychodzące na
wydział zmiany pracowników. W sumie w strajku uczestniczyło
900 pracowników tego wydziału. W obawie przed rozpracowaniem
i rozbiciem strajku przez Służbę Bezpieczeństwa, nie powoływano
przez dłuższy czas na tym wydziale komitetu strajkowego. Dlatego
też funkcjonariusze SB zbierający za pośrednictwem swoich agen-
tów informacje, jako inspiratorów tego strajku uznali najaktywniej
i bezkompromisowo wygłaszających swoje poglądy, grupę mło-
dych pracowników z oddziału Wykańczalni.

(...) Przy dłuższym strajku na Zgniataczu była szansa rozszerze-
nia protestu na całą hutę, albowiem już 21 sierpnia w godzinach
popołudniowych w wyniku braku wsadu została zatrzymana praca
na Walcowni Drobnej i Drutu. Na Wydziale Zgniatacza w celu
prowadzenia negocjacji z dyrekcją załoga powołała 15-osobowy
Komitet Strajkowy. (...) strajkujący hutnicy zmieniali się w swej
obecności na wydziale i po 16 godzinach, przebywających na za-
kładzie pracowników dwóch zmian, zmieniali pracownicy dwóch
kolejnych zmian, aby koledzy mogli w tym czasie odpocząć i posi-
lić się w swych domach. Wykorzystali to agenci bezpieki  podczas
nieobecności na wydziale Edwarda Petlica, którego SB uznało za
najgroźniejszego członka Komitetu Strajkowego. Zainspirowali
wówczas powołanie Komitetu Strajkowego w okrojonym 6-oso-
bowym składzie(...) Komitet Strajkowy, w mocno okrojonym skła-
dzie, doszedł do porozumienia z Dyrekcją w kwestiach płacowych,
w kwestii postulatów politycznych został zapewne uspokojony
przez Dyrekcję, obietnicą przekazania postulatów do władz cen-
tralnych. W efekcie 22 sierpnia o godzinie 13.30 najdłużej trwający
sierpniowy strajk w Hucie im. Lenina został zakończony.”
Cytaty pochodzą z pracy magisterskiej Andrzeja Malika (UJ) z 2007 r.

Dziś mija 42. rocznica podpisania w Sali BHP Stoczni Gdańskiej historycznego porozumienia zawartego pomiędzy Komitetem
Strajkowym, na czele którego stał późniejszy prezydent RP i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa a delegacją rządową,
której przewodniczył wicepremier Mieczysław Jagielski. Doniosłość tego aktu, który rozpoczął drogę zmierzającą do ustrojo-
wych zmian w naszym kraju, została potwierdzona poprzez przyznanie dacie 31 sierpnia symbolicznego znaczenia i ogłoszenia
jej ogólnopaństwowym Dniem Wolności i Solidarności.

Sierpniowe protesty w Hucie im. Lenina

(Za tydzień napiszemy, jak świętowaliśmy ten dzień w Krakowie)
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NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.
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PRZEPRASZAMY pana Marka Jędrszczyka z Eko-Energii za
błąd w nazwisku popełniony przez redakcję NBS w ubiegłym
tygodniu.

Panu Stanisławowi Ziębie,
radnemu Miasta Krakowa

serdeczne kondolencje z powodu śmierci Żony Barbary
składa Zarząd Komisji Robotniczej Hutników

oraz koleżanki i koledzy z hutniczej Solidarności

Wielu może więcej    Podaruj sobie 1%   KRS 0000052378
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Partner
Projektu ArcelorMittal Poland
zapraszają
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
- ramach Tygodnia Zdrowia w AMP -
na bezpłatne przesiewowe badanie laboratoryjne
w kierunku nosicielstwa HCV
(Wirusowego Zapalenia Wątroby typu „C”):
        w dniach od 26 września do 6 października 2022 r.
Rejestracja telefoniczna na badanie odbędzie się w dniu
20.09.2022 r., w godz. 9.00-13.00, tel.: 12 290 41 58

Badania będą przeprowadzane w Punkcie Pobrań CM Ujastek
po wcześniejszym zgłoszeniu się w Rejestracji do Laboratorium.

Ilość miejsc ograniczona.

* o umacnianie koleżeńskiej solidarności we wzajemnych sto-
sunkach;

* o ochronę kultury i szeroko pojętej edukacji jako współzało-
życiel Fundacji Własności Pracowniczej;

* o wpływ na kształtowanie prawidłowej polityki gospodarczej
i społecznej (Rady Dialogu Społecznego).

Jakie działania i starania podejmuje Solidarność ?
* broni miejsc pracy i walczy o godziwe zarobki pracowników;
* interweniuje w przypadkach konfliktu z przełożonymi;
* reprezentuje interesy całej branży poprzez uczestnictwo w

Krajowej Sekcji Hutnictwa i Sekretariacie Metalowców;
* współtworzy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych, sprawuje bieżącą kontrolę i nadzoruje gospodaro-
wanie Funduszem, dbając szczególnie o najniżej uposażonych.

Sierpniowe obrady MTKŚS i GKŚS
W ostatnich dniach sierpnia odbyły się obrady Małopolskiej

Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych oraz Głównej Komisji
Świadczeń Socjalnych. Spotkania są organizowane zdalnie z wy-
korzystaniem komunikatora Microsoft Teams z uwagi na nadal
obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego. Obydwa spotka-
nia Przewodnicząca Komisji rozpoczęła od przedstawienia i omó-
wienia wydatkowania środków na poszczególne rodzaje świad-
czeń w porównaniu do lat ubiegłych pandemicznych, a także w
warunkach „normalności” (rok 2019).

Na posiedzeniu Komisji Małopolskiej kolejno rozpatrzono wnio-
ski o zapomogi składane przez pracowników oraz emerytów i ren-
cistów huty. Następnie została zaakceptowana propozycja wy-
poczynku po pracy przygotowana przez koordynatora, pod wa-
runkiem nie wprowadzenia ograniczeń w związku ze stanem za-
grożenia epidemicznego w terminie wycieczki.

Również pozytywne decyzje zapadły odnośnie wniosków skła-
danych przez pracowników o tzw. pożyczki remontowe. Wszystkie
spełniały warunki § 18 pkt 1 ppkt b) Regulaminu ZFŚS w 2022 r .

W sumie przyznano 12 „remontówek”:
* uzgodniono termin podpisywania umów do 28 października

2022 r.
* wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę

konto bankowe) dokonuje Hut Pus sukcesywnie do 30 dni od
daty podpisania umowy

* nie zawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym terminie jest
traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zo-
staje anulowany.

W celu umówienia terminu podpisania umowy pożyczki należy
dzwonić pod nr telefonu: 12 643 87 42 lub 12 643 87 43.

Nadal można składać wnioski o pożyczki remontowe.
Na koniec spotkania omówione zostały indywidualne wnioski

pracowników, jeden został przekazany do rozpatrzenia przez
Główną Komisję i w rezultacie pozytywnie załatwiony.

Oprócz spraw skierowanych przez terenowe komisje, GKŚS zaj-
mowała się nową ostateczną ofertą kart Multisport jaką przedsta-
wiła firma Benefit Systems. Ta nowa oferta zawierała dwa warian-

Wysokość składki na NSZZ „Solidarność” wynosi 0,82%
Twojego wynagrodzenia. ALE PAMIĘTAJ! Od tego roku
możesz pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania do 500
zł. Pracownicy będący członkiem NSZZ „Solidarność” będą
mogli odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym do 500 zł.
Dokumentem upoważniającym do zastosowania ulgi będzie
informacja w PIT 11 pracodawcy. Podstawą do zastosowa-
nia ulgi są także przelewy bankowe.

ty do wyboru, w tym niestety nastąpiła zmiana zasad zakupu i
znaczący wzrost ceny kart. Przewodnicząca omówiła oba wa-
rianty i nowe zasady. Po dyskusji GKŚS przyjęła ofertę kart Mul-
tisport według wariantu pierwszego rekomendowanego przez
Benefit Systems (wzrost cen o 18,3% oraz obowiązek zakupu
karty również przez pracownika). Jednocześnie komisja zdecy-
dowała o konieczności szczegółowego przeanalizowania dostęp-
nych na rynku kart od innych dostawców, po czym podjęta
zostanie przez GKŚS decyzja co do dalszych działań.

Aktualności z TOP6
Dobiegający końca sezon urlopowy spowodował, że piątko-

we spotkanie TOP6 nie przyniosło nowych tematów i skupiono
się na omówieniu tych zgłoszonych tydzień temu. Pani Jadwiga
Radowiecka potwierdziła informacje o skróceniu godzin otwar-
cia bramy nr 2 w oddziale krakowskim. W uzupełnieniu Biuro
Ochrony poinformowało, że pracownikom AMP S.A. zatrudnio-
nym w budynkach: LTT oraz Sentel, którzy dotychczas nie po-
siadali zezwoleń na wjazd pojazdami prywatnymi  wydane będą
stosowne zezwolenia. W tym celu zainteresowani muszą kon-
taktować się z Biurem Ochrony nr tel. 12/290-16-79. Ponownie
zwrócono uwagę na dzikie zwierzęta przemieszczające się po
terenie AMP. prowadzone sa rozmowy z firmą zewnetrzną, któ-
rej zadaniem będzie przepłoszenie zwierząt stanowiących zagro-
żenie. Kwestia odstrzału nie wchodzi w grę, gdyż wymagałoby
to spełnienia wielu procedur. Uwagi odnośnie zablokowanego
dla autobusów pasa drogi przy budynku „S” są obecnie anali-
zowane, a w sprawę zaangażowało się Biuro Nadzoru Majątko-
wego. Będziemy monitorować tę sprawę.


