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PISMO MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W MAN Bus — PKC GROUP POLAND — APLEONA w STARACHOWICACH

Za nami rok 2020. Myślę, że gdy rok ten się rozpoczynał nikt nie
przypuszczał, że będzie to rok zupełnie inny niż lata poprzednie.
No, bo nic nie zapowiadało, że może być inaczej niż dotychczas. A
wszystko zmienił mały wirus COVID19. W kwietniu w MAN i PKC
ogłoszone zostały kilkutygodniowe przestoje w produkcji, a obydwaj pracodawcy wystąpili do związków zawodowych o podpisanie
porozumień regulujących sprawę pokrycia owych przestojów. Trwały nerwowe negocjacje, bo pracodawcy chcieli jak najwięcej kosztów przestojów przerzucić na pracowników. Proponowano pokrycie
części przestojów urlopami, a nawet w różny sposób wymuszano
na pracownikach wzięcie urlopów. Oczywiste jest, że urlopami nie
można było załatwić wszystkiego, więc należało wypracować inne
rozwiązania. Podstawą do tych innych rozwiązań była ustawa antycovidowa wprowadzona przez rząd polski. Co by jednak nie mówić
to po obydwu stronach była wola uregulowania sprawy przestojów,
bo sytuacja wyglądała na bardzo poważną. I w końcu po kilku turach negocjacji udało się w miarę sensowne porozumienia podpisać, ale jak to zwykle bywa nie wszyscy z zawartych w nich zasad
byli zadowoleni. Ja też nie byłem zadowolony, ale ponieważ sytuacja była nadzwyczajna należało wybrać jakieś rozwiązanie. W
APLEONA przestoju wprawdzie nie było, ale aby zmniejszyć straty
firmy spowodowane COVID19 pracownicy byli zobowiązani wykorzystać urlopy wypoczynkowe, a ponadto z jednego miesiąca do
czterech miesięcy wydłużony został okres rozliczeniowy, a odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został znacznie zmniejszony. Warto wspomnieć, że podpisanie porozumień w MAN i PKC
dało tym firmom możliwość wystąpienia do rządu RP z wnioskiem o
pomoc finansową w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej.
Pomoc tę obydwie firmy otrzymały.
Pomimo kryzysu we wszystkich trzech firmach prowadziliśmy
rozmowy dotyczące podwyżki wynagrodzeń. Na początku roku w
APLEONA zostało podpisane porozumienie o podwyżce płacy o
150 zł. a w kwietniu do płacy zasadniczej włączona została premia
miesięczna. W MAN wynegocjowana została 4% podwyżka płacy
zasadniczej i włączenie do płacy zasadniczej 3% premii miesięcznej. Na podwyżki indywidualne przeznaczono 1% funduszu płac, co
pozwoliło dodatkowo podnieść grupy osobistego zaszeregowania
sporej grupie pracowników. Ponadto ustalone zostały zasady wypłaty tak zwanego dobrowolnego dodatku. Sprawa podwyżki płacy
w PKC bardzo się przeciągała, a stosowne porozumienie podpisane zostało dopiero pod koniec października. Na mocy tego porozumienia płace zasadnicze pracowników zostały podwyższone o 120
zł., a na podwyżki indywidualne, czyli na podniesienie grup osobistego zaszeregowania przeznaczono 0,4% budżetu wynagrodzeń.
O ile w PKC i w APLEONA nie było większych konfliktów z pracodawcami to w MAN doszło do dwóch, a nawet trzech bardzo
poważnych spięć. Pierwszym była sprawa składu zespołu wystawionego przez „Solidarność” do negocjacji podwyżki płac. Przedstawiciele pracodawcy nie chcieli uznać tego składu i nie podejmowali negocjacji płacowych. Oczywiście nie mieli ku temu żadnych
podstaw prawnych, bo o tym kto reprezentuje Związek decyduje
Zarząd Związku, a nie Zarząd firmy. Nasza nieugięta postawa spra-

wiła, że jednak nasze racje zostały uznane. Drugim spięciem była
sprawa elastycznego czasu pracy. Tu też doszło do poważnego
konfliktu, bo „Solidarność” stanowczo odrzuciła propozycje Zarządu. Spowodowało to pat w rozmowach i nieakceptowalne dla nas
poczynania Zarządu objawiające się pogróżkami o znacznej redukcji zatrudnienia. W końcu jednak porozumienie udało się podpisać,
ale wydaje się, że żadna ze stron nie jest nim usatysfakcjonowana.
Zarząd firmy nie otrzymał tego co chciał, ale i pracownicy nie są
zadowoleni, bo czas przestoju w grudniu, styczniu i lutym będą
musieli częściowo odpracować. Trzecim spięciem jest (bo wciąż
sprawa nie jest zakończona) niezgodne z przepisami postępowanie
powypadkowe przejawiające się nieuznawaniem przez pracodawcę
wypadków przy pracy, ingerowanie w skład zespołu powypadkowego itp. Sprawa została zgłoszona do PIP, ale instytucja ta jakoś
opornie się nią zajmuje. O zaistniałej sytuacji powiadomiliśmy przewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, a on
z kolei szefa Związku Piotra Dudę, który ma interweniować w tej
sprawie na szczeblu krajowym PIP.
W chwili obecnej wszystkie trzy firmy (MAN, PKC i APLEONA)
pracują normalnie i nic nie zapowiada, że w najbliższych miesiącach może się to zmienić. Oby tak było, bo nie są nam potrzebne
zapaści w planach produkcyjnych czy zwolnienia pracowników. Nie
sądzę jednak, że rok bieżący będzie rokiem idylli, bo w zasadzie
żaden rok nie jest rokiem bez problemów. Zawsze jakieś problemy
się pojawiają, ale najważniejsze jest, aby problemy te rozwiązywać
na zasadzie dialogu i porozumienia. A z tym jak pokazuje życie
niestety różnie bywa. Ważne jest to, aby obydwie strony, to znaczy
pracodawcy i pracownicy, mieli świadomość tego, że są od siebie
zależni i jedni bez drugich nie mogą funkcjonować. Również reprezentujące interesy pracowników związki zawodowe powinny wiedzieć na co sobie mogą pozwolić, a na co nie. „Solidarność” doskonale rozumie te zależności i nigdy nie stawia nierealnych postulatów. Warto też mieć świadomość tego, że w relacjach pracodawcapracownicy i związki zawodowe, na lepszej pozycji zawsze jest
pracodawca. Wynika to głównie z zapisów prawa pracy, ale również z tego, że to on tworzy i likwiduje miejsca pracy, zwiększa lub
zmniejsza produkcję, inwestuje albo inwestycje ogranicza.
W roku bieżącym tak jak w latach poprzednich „Solidarność”
wystąpi o podwyżki płac. Na pewno tak jak co roku każdy z trzech
pracodawców będzie lamentował i udowadniał, że na podwyżki go
nie stać, bo były straty, bo były inwestycje, a koronnym argumentem będzie pandemia COVID19. Mam nadzieję, że uda nam się
wynegocjować jakieś satysfakcjonujące rozwiązania, ale mam
świadomość tego, że będzie to trudne. Jeżeli chodzi o nasze plany
związkowe to obecna sytuacja nie pozwala planować festynu, wycieczek czy jakichś innych imprez. Wszystko uzależnione jest od
sytuacji epidemicznej i związanych z nią ograniczeniach i rygorach.
Pomimo niepewnej sytuacji i przewidywanych trudności musimy
robić wszystko, aby pracownikom pracowało się jak najlepiej i aby
za swoją pracę byli oni godnie wynagradzani. To trudne zadanie,
ale „Solidarność” na pewno mu sprosta. Udowodniliśmy to wielokrotnie i tym razem nie będzie inaczej.
Jan Seweryn

Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.
Cyceron
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39 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W dni 11 grudnia rozpoczęły się obchody 39 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Jako pierwsza rozpoczęła je Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w MAN BUS. Rano na
wydziałowych tablicach związkowych w MAN i PKC wywieszono okolicznościowe plakaty, a na ogrodzeniach MAN i PKC zawisły banery
nawiązujące do tej tragicznej rocznicy. O godzinie 14.30 pod tablicą
upamiętniającą działaczy „Solidarności” z Fabryki Samochodów Ciężarowych, która znajduje się na Budynku Biura Głównego MAN, zebrali się związkowcy z MAN, PKC i APLEONA. Okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący „Solidarności” Jan Seweryn. Przewodniczący wspominał przebieg stanu wojennego w Starachowicach
jak również powiedział o tym, co się w tym czasie działo w innych miastach w Polsce. Uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać pieśni z
okresu stanu wojennego. Po przemówieniu przewodniczącego przedstawiciele zakładów, które swoim działanie obejmuje Komisja Międzyzakładowa złożyli pod tablicą wiązanki i zapali znicze. W imieniu
związkowców z firmy APLEONA znicz zapalił Jan Radecki. W imieniu
związkowców z PKC znicz zapaliła Małgorzata Żłobecka. A w imieniu
związkowców z MAN BUS wiązankę złożyli Jan Seweryn i Waldemar
Maciąg. Poczet sztandarowy Komisji Międzyzakładowej stanowili:
Konrad Pożoga, Mirosław Górecki i Stanisław Moroń.
W dniu 13 grudnia w kościele Wszystkich Świętych odbyła się dalsza część obchodów 39 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W
intencji ofiar stanu wojennego odprawiona została Msza Święta a po
niej uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik Solidarności i pod
Tablicę robotników pomordowanych w czasie rządów PZPR. W imieniu KM NSZZ „Solidarność” w MAN BUS wiązankę pod Pomnikiem
złożyli: Jan Seweryn, Małgorzata Żłobecka i Sylwia Mirota, a znicze
zapalili Jan Radecki i Maciej Maciąg. Znicz pod Tablicą zapalił Marcin
Płatek. W uroczystości udział brały trzy poczty sztandarowe: Starachowickiej Delegatury NSZZ „Solidarność”, Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w MAN BUS i Koła Emerytów i Rencistów NSZZ
„Solidarność”. Poczet sztandarowy „Solidarności” z MAN BUS stanowili: Waldemar Maciąg, Stanisław Moroń i Konrad Pożoga. Wiązanki i
znicze złożyli także przedstawiciele „Solidarności” z innych zakładów
pracy min. Pracowników Oświaty, Odlewni Polskich, a także innych
organizacji w tym przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz szef
starachowickiej Delegatury NSZZ „Solidarność” Marian Ferenc. Po
złożeniu wiązanek i zniczy pod Pomnikiem i Tablicą członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MAN BUS udali się pod
Obelisk Anny Walentynowicz znajdujący się przy kościele Świętej
Trójcy. Tam również złożono wiązankę i zapalono znicze. Wiązankę
złożyli: Jan Seweryn, Waldemar Maciąg i Konrad Pożoga. Znicze zapali: Mirosław Chorab i Maciej Maciąg. Zdjęcia podczas uroczystości
wykonał Remigiusz Przygoda.

Premia świąteczna w PKC

Zgodnie z zapisem w Regulaminie Płacy pracownikom firmy wypłacona
został premia świąteczna. Jej wysokość była taka sama jak w roku ubiegłym, czyli 800 zł. brutto.
Do otrzymania premii upoważnieni byli pracownicy, którzy:
 na 4 grudnia zatrudnieni byli w firmie na podstawie umowy o pracę
i nie znajdowali się w okresie wypowiedzenia;
 zostali zatrudnieni przed 1.09.2020r.
 nie otrzymali w roku 2020 nagany
Wysokość premii była proporcjonalna do okresu zatrudnienia w roku
2020. Na tych samych zasadach premia przysługiwała pracownikom zatrudnionym za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Umysłowi bez podwyżki (w PKC)

W roku ubiegłym znacznie przeciągnęła się sprawa podwyżki płac pracowników umysłowych. Pomimo podpisania porozumienia pracownicy
umysłowi nie otrzymywali podwyżki, bo jak nam to tłumaczono musiała
ona być zatwierdzona przez Zarząd Motherson w Indiach. Podobno każda
osoba była rozpatrywana indywidualnie. W końcu jednak podwyżka weszła w życie w grudniu, ale tak jak to było podpisane z wyrównaniem od
października.

Komisja Socjalna w PKC

27 listopada odbyło się ostatnie w roku 2020 posiedzenie Komisji Socjalnej podczas którego przyznano:
 14 zapomóg losowych (nieopodatkowanych)
 1 zapomogę socjalną (opodatkowaną)
 7 pożyczek remontowych
 Dofinansowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 16 osób.

14.01.2021

2

Nie wpuścili telewizji!
Po podpisaniu porozumienia dotyczącego elastycznego czasu pracy w MAN sprawą podpisania owego
porozumienia bardzo zainteresowały się lokalne media. Aby uzyskać informacje przedstawiciel tych mediów skierowali swe kroki do biura Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, bo wiadomo, że Związek różnego rodzaju informacji chętnie udziela. Niestety dziennikarzy spotkał zawód, bo ochrona zakładu nie wpuściła ich do związkowego biura. Najpierw
z kwitkiem odprawiona została dziennikarka Radia
Kielce, a później ekipa Telewizji Starachowice.
Dziennikarze Telewizji byli jednak zdeterminowani i
zadzwonili do przewodniczącego „Solidarności” i poprosili, aby wyszedł przed zakład i przed bramą
udzielił wywiadu. Przewodniczący oczywiście spełnił
prośbę. To, że ktoś nie jest wpuszczany do biura
związkowego jest czymś nowym. Dotychczas nie
zdarzyło się, aby pracodawca decydował, kto może
do biura wejść, a kto nie. Przewodniczący od razu
interweniował w tej bulwersującej sprawie u przedstawicieli pracodawcy, bo co by nie mówić, było to
utrudnianie działalności związkowej. Ostatecznie
ustalono, że media będą do biura „Solidarności”
wpuszczane, ale o tym fakcie ochrona firmy ma informować kierownika zakładu. No cóż można i tak. Tylko po co?
Przekazaliśmy zakrętki

Pod koniec ubiegłego roku przekazaliśmy dla Oskara
Września 6 worków plastikowych zakrętek zebranych
przez pracowników MAN, PKC i APLEONA. Zbieranie zakrętek trwa nadal. Prosimy je wrzucać do koszy ustawionych na wydziałach lub przekazywać bezpośrednio do
naszego biura.

Przestój w MAN

Od 8 grudnia rozpoczął się przestój niektórych wydziałów
zakładu. W kolejnych dniach na przestój udawały się kolejne wydziały i działy. Przestój trwał do 13 stycznia br. Kolejny przestój zaplanowany zostały w dniach od 1 do 9 lutego.

Odpowiedzieli na apel o pomoc

Pracownicy MAN BUS odpowiedzieli na apel o zbiórkę
artykułów szkolnych. Udało się zebrać dużą ich ilość, dlatego mogła być nim obdarowana spora ilość dzieci. Wśród
pracowników MAN-a był również odzew o dary w akcji
„Szlachetna Paczka”.

Talony

Około 60 osób nie odebrało jeszcze talonów wydawanych
przez „Solidarność”. Prosimy, aby osoby te zgłosiły się jak
najprędzej do naszego biura, bo musimy się z tych talonów
rozliczyć. Jednocześnie informujemy, że talony nieodebrane do 31 stycznia przekazane zostaną do jednej ze starachowickich instytucji charytatywnych.

Paczki świąteczne w PKC

Przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy PKC
otrzymali paczki ze słodyczami. Był to miły gest pracodawcy.

Dni wolne za święta w sobotę

W roku 2021 dwa święta przypada w sobotę i zgodnie z
przepisami za te dni pracodawcy muszą oddać dni wolne w innym terminie. Świętami tymi są: 1 maja i 25
grudnia.

Przyjęliśmy do NSZZ „Solidarność”

Grudzień

18 osób
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Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy

Z dużym opóźnieniem informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”,
który organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy. Na
poziomie województwa świętokrzyskiego miejsce pierwsze w
tym konkursie zajął Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w
MAN BUS Zbigniew Palacz. Jest to już kolejna nagroda dla inspektora z MAN bo w roku 2014 zajął miejsce III, w 2015 miejsce II, w 2017 miejsce I i 2019 również miejsce I. Trzeba też
wspomnieć, że w roku 2019 Zbigniew Palacz został wyróżniony
na etapie krajowym konkursu. Dodać należy, że laureat jest
członkiem NSZZ „Solidarność”.

Do pomocy na Litwę
Pod koniec ubiegłego roku 22 pracowników PKC wysłano w delegację do zakładu PKC, który znajduje się na Litwie. Pracownicy ci wspomagali litewskich kolegów w wykonaniu planów produkcyjnych. Ponadto 8 pracowników PKC przebywało w delegacji w Serbii. Delegowani byli pracownicy, którzy wyrazili na to
zgodę.
Tajne przez poufne
Pod koniec roku w MAN kierownicy rozdawali pracownikom talony. Niestety nie otrzymali ich wszyscy pracownicy, lecz wybrane
osoby. Jakimi kryteriami kierowano się typując osoby, którym
talony wydano? Nie wiadomo. Zdziwienie budzi sposób wydawania talonów, bo okazuje się, że niektórzy kierownicy robili to „po
cichu”, inni w sposób bardzo dyskretny, a jeszcze inni w tajemnicy. Taki sposób dystrybucji talonów spowodował, że ci, którzy
talonów nie otrzymali zaczęli wysuwać różnego rodzaju domysły
i podejrzenia.
Remont w biurowcu MAN-a

W Biurowcu Głównym MAN-a trwa remont, który niestety znacznie
utrudnia pracę zatrudnionym w Biurowcu pracownikom. To, co się w
Biurowcu dzieje ma również przełożenie na pracę naszego biura
związkowego. Wprawdzie biuro funkcjonuje, ale dostęp do niego
jest utrudniony, bo wejście od ul. 1 Maja zostało na czas remontu
zamknięte. Remont w Biurowcu trwa od kilku miesięcy i jak na razie
nic nie wskazuje na to, że szybko się skończy. Mamy nadzieję, że
wszystkie niedogodności przełożą się na pozytywne efekty działań
ekip remontowych.

Autonomiczny Klub Honorowego Dawcy Krwi

Członkom Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi przypominamy o uaktualnieniu danych dotyczących ilości krwi oddanej w
2020 roku. Tak jak co roku dla osób, które oddały krew przynajmniej
trzy razy ufundujemy upominki. Niestety z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się uroczyste spotkanie podczas którego upominki miały być wręczone. W roku bieżącym upominki będą do odebrania w naszym biurze związkowym.

Elastycznie, ale jak?
Jak wiadomo pod koniec listopada w MAN podpisane zostało
porozumienie o tak zwanym elastycznym czasie pracy. Pełny
tekst porozumienia znajduje się na naszej stronie internetowej, ale jest także dostępny (a w każdym razie powinien być)
u kierowników. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy znali
porozumienie, bo każdy powinien wiedzieć, co ta elastyczność oznacza. Ważne jest także, aby pracownik wiedział do
czego jest on zobowiązany, a do czego zobowiązany jest
pracodawca. Dla pracownika najważniejsze jest to, że:
Ma odpracować 120 godzin w stosunku 1,5:1 czyli
w praktyce ma do odpracowania 10 dni;
 3 dni przeznaczone jest na szkolenia lub jakieś prace porządkowe;
 7 dni pracownik ma do odebrania (pokryte są one
zmniejszeniem o 35 % tzw. dobrowolnego dodatku)
Może się zdarzyć, że niektórzy pracownicy będą mieć mniej
dni do odpracowania, bo z różnych względów zamiast być na
przestoju byli w pracy, bo taka była potrzeba.
Oprócz przestoju w grudniu ubiegłego roku i styczniu bieżącego roku planowany jest kolejny przestój w dniach od 1 do 9
lutego (7 dni). Aby uniknąć nieprozumień trzeba dodać, że
przestój w lutym będzie się odbywał w ramach porozumienia,
a więc nie będą to dodatkowe dni przestojowe.
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Co dalej z APLEONA?

Tylko do końca marca br. APLEONA ma kontrakt na obsługę
MAN-a. Nie oznacza to jednak zakończenia współpracy, ale
aby była ona kontynuowana firma musi wygrać przetarg,
który niebawem będzie ogłoszony. Rozstrzygnięcie przetargu nie nastąpi jednak tak szybko, dlatego jest prawdopodobne, że APLEONA będzie funkcjonować nadal, ale na jakichś
umowach tymczasowych, tak jak to było w przypadku firmy
Gegenbauer. Co by jednak nie mówić to pracownicy APLEONA zaniepokojeni są sytuacją i obawiają się o swoje miejsca pracy. Wydaje się jednak, że są to obawy na wyrost.

Lotos w Starachowicach!

Miło nam poinformować, że w Starachowicach otwarta została stacja paliwowa „Lotos”. Jest to ważna informacja, bo
członkowie „Solidarności”, którzy posiadają legitymacje
związkowe i karty rabatowe mogą korzystać z rabatów na
kupowane na tej stacji paliwa. W chwili obecnej stacja jest w
fazie organizacji, ale można już na niej tankować paliwa
płynne. Dystrybutor gazu ma być uruchomiony wkrótce. Aby
można było korzystać z karty rabatowej należy ją aktywować
w sklepie, który znajduje się w kontenerze obok dystrybutorów paliwa. Członkowie „Solidarności”, którzy jeszcze nie
posiadają karty rabatowej mogą ją otrzymać po wypełnieniu
stosowanego wniosku. Wnioski znajdują się w biurze związkowym, u naszych przedstawicieli wydziałowych i naszej
stronie internetowej.

Miasto kupi MAN-y?

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na zakup 20 nowych,
niskopodłogowych autobusów zasilanych gazem CNG. Do
przetargu zgłosiło się cztery firmy produkujące autobusy.
Oferty są zróżnicowane cenowo i przedstawiają się następująco:
MAN BUS – 25 805 400 zł.
AUTOSAN – 24 526 200 zł.
SOR Lipchavy Republika Czeska – 24 572 940 zł.
OTOKAR z Turcji – 22 755 000 zł.
Która z tych firm wygra przetarg okaże się po przeanalizowaniu ofert. Niekoniecznie musi to być tak która wystawiła
najniższą cenę. Z logicznego punktu widzenia należałoby
oczekiwać, że miasto kupi autobusy z firmy znajdującej się
na jego terenie czyli od MAN-a. Czy tak rzeczywiście będzie
okaże się w najbliższych miesiącach. Co by jednak nie mówić to dla MAN-a nie jest to wielki kontrakt bo wyprodukowanie 20 autobusów zajmie niecałe dwa dni.

Zmarł Główny Inspektor Pracy

8 stycznia 2021 r. zmarł niespodziewanie Główny Inspektor
Pracy Andrzej Kwaliński. Z Państwową Inspekcją Pracy
związany był zawodowo przez 36 lat. Przeszedł w urzędzie
przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, zdobywając
kolejne inspektorskie doświadczenia w okręgowych inspektoratach pracy w Kielcach i Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Pracy. Stale doskonalił warsztat inspektora pracy, awansując przy tym na coraz wyższe stanowiska. 23
listopada 2017 r. objął funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy, a 24 września 2020 r. został powołany na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Płaca minimalna
Od 1 stycznia 2021 roku decyzją rządu o 200 zł. podniesiona została obowiązująca w Polsce płaca minimalna.
Obecnie wynosi ona 2800 zł. brutto.

W dniu 24 grudnia 2020 r.
zmarł nagle

Sławomir Walczyk

Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia
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Wiadomości Związkowe

Członkowie NSZZ „Solidarność według imion
Piotr – 53; Marcin – 48; Tomasz – 44; Łukasz – 40; Mariusz – 39;
Paweł – 37; Michał – 35; Andrzej – 31; Rafał – 30; Krzysztof – 28;
Grzegorz – 28; Jarosław – 24; Jacek – 23; Robert – 21; Anna – 21;
Sławomir – 20; Dariusz – 18; Sebastian – 17; Kamil – 17; Małgorzata – 17; Ewa – 16; Karol – 16; Monika – 16; Mateusz – 16;
Mirosław – 15; Renata – 15; Artur – 14; Sylwester – 14; Beata – 14;
Agnieszka – 14; Iwona – 14; Damian – 13; Elżbieta – 13; Zbigniew
– 13; Marek – 12; Janusz- 12; Przemysław – 11; Maciej – 11; Ryszard – 11; Wojciech – 11; Sylwia – 11; Edyta – 10; Katarzyna – 10;
Dawid – 10; Radosław – 10; Arkadiusz – 9; Jan – 9; Jakub – 8;
Waldemar – 8; Ewelina – 8; Adrian – 8; Szymon – 8; Daniel – 8;
Justyna – 8; Jerzy – 8; Hubert – 8; Izabela – 7; Krystian – 7; Marta –
7; Aneta – 7; Adam – 7; Joanna – 7; Henryk – 6; Konrad – 6; Dorota
– 6; Ireneusz – 6; Barbara – 5; Stanisław – 5; Leszek – 5; Ilona – 5;
Jolanta – 5; Marzena – 5; Alicja – 5; Cezary – 5; Natalia – 4; Teresa
– 4; Bartosz – 4; Wiesław – 4; Bożena – 4; Norbert – 4; Dominik –
4; Jadwiga – 4; Filip – 3; Tadeusz – 3; Halina – 3; Lucyna – 3;
Edward – 3; Zenon – 3; Zdzisław – 3; Karolina – 3; Agata -3;
Magdalena – 3; Patrycja – 3; Witold – 3; Wioletta – 3; Urszula – 3;
Maria 3; Paulina – 3; Diana – 2; Klaudia – 2; Emilia – 2; Martyna 2; Aleksandra – 2; Szczepan – 2; Cyprian – 2; Roman – 2; Milena –
2; Grażyna – 2; Karina- 2; Emil – 2; Kinga – 2; Celina – 2;
Władysław – 2; Olga – 2; Miłosz – 2; Czesław – 2; Krystyna – 2;
Bogdan – 2; Remigiusz - 2; Nina – 2; Patryk – 2; Po jednej osobie
nosi następujące imiona: Luiza, Kamila, Paula, Gustaw, Bernardeta,
Aneta, Marian, Antoni, Albert, Daria, Benedykt, Maksym, Andrey,
Kazimierz, Marceli, Anatoljis, Stefania, Zygmunt, Bogusław,
Amadeusz, Estera, Mariola, Mikołaj, Ernest, Stanisława, Włodzimierz, Bartłomiej, Błażej, Hanna, Wanda, Marzanna, Danuta,
Rajmund, Dominika, Anastazja, Mirosława, Lech, Irena, Zbysław,
Emilian, Marlena, Wacław, Kacper, Mieczysław, Nel, Gabriela,
Aleksander, Seweryn, Olgierd, Zofia, Adrianna, Janina, Oskar,
Martin.
Członkowie NSZZ „Solidarność” według miejsca zamieszkania
Starachowice – 547; Wąchock – 33; Brody – 27; Pawłów – 25;
Młynek – 24; Skarżysko Kamienna – 22; Tychów Nowy – 21;
Gadka – 18; Ostrowiec Świętokrzyski – 16; Mirzec – 15; Dziurów –
14; Adamów – 13; Lipie – 13; Kuczów – 13; Rzepin Drugi – 12;
Iłża – 12; Mirzec Poddąbrowa – 12; Tychów Stary – 12; Wielka
wieś – 11; Małyszyn Górny – 11; Styków – 10; Radkowice Kolonia
– 10; Osiny – 10; Dąbrowa – 9; Lubienia – 9; Mirzec Majorat – 9;
Jadowniki – 8; Warszówek – 8; Radkowice – 8; Łomno – 8; Jagodne – 7; Krynki – 7; Godów – 7; Kałków 7; Grzybowa Góra – 6;
Rzepin Kolonia – 6; Wieloborowice – 6; Tarczek – 6; Parszów – 6;
Pakosław – 6; Seredzice – 6; Mirzec Malcówki – 5; Zbijów Duży –
5; Rzepin Pierwszy – 5; Kunów – 5; Ostrożanka – 5; Trębowiec
Duży – 5; Szerzawy – 5; Rudki – 5; Węglów – 4; Pokrzywnica 4;
Mirów Stary – 4; Polany Kolonia- 4; Mirzec Podborki – 4; Trzeszków – 4; Krupów - 4; Bronkowice - 4; Staw Kunowski – 4; Małyszyn Dolny – 4; Błaziny Dolne – 4; Brzezie – 4; Ruda – 4; Rudnik –
4; Ambrożów – 4; Rataje – 4; Wawrzeńczyce – 4; Bostów Stary – 3;
Suchedniów – 3; Białka – 3; Nowa Słupia -3; Jasieniec Maziarze –
3; Jasieniec Dolny – 3; Małyszyn – 3; Nieczulice – 3; Mirzec Czerwona - 3; Jasieniec Górny – 2; Zbijów Mały – 2; Mirocice – 2;
Chmielów – 2; Piłatka – 2; Michałów – 2; Mirzec Stary – 2; Mostki
– 2; Seredzice Zawodzie – 2; Marcinków – 2; Bukówka – 2; Trębowiec Mały - 2 ; Świślina – 2; Mirzec Poduchowne – 2; Jasieniec
Nowy – 2; Doły Biskupie – 2; Kotlarka – 2; Mirzec Ogrody – 2;
Osiny Majorat – 2; Chybice – 2; Stary Jawór – 2; Grzegorzowice –
2; Po jednej osobie zamieszkuje w następujących miejscowościach:
Chwałowice, Sienno, Gąsawy Rządowe, Zagaje Grzegorzowskie,
Podkańce, Jabłonna, Dębno, Jeleniów, Anielin, Modrzewie, Polany,
Przymiarki, Goździelów, Cieciorówka, Jedlanka Stara, Henryk,
Podkańce, Łaziska, Koszary, Maziarze Nowe, Zbrza, Stara Wieś,
Siekierno, Maziarze Stare, Gacki, Bieszków Dolny, Mirów, Ruda
Duża, Mirówek, Osiny Mokra Niwa, Mirów Nowy, Połągiew, Prędocin Kolonia, Rogów, Kunów Kolonia Piaski, Rzeczniów Kolonia,
Rzepinek, Płucki, Mirzec Podkowalów, Świętomarz, Sokoły, Kolonia Piaski, Bodzentyn, Gąsawy Rządowe Niwy, Rybnik, Nietulisko
Małe, Jagodniki, Prędocin, Zbijów, Mirzec Korzonek, Czażów,
Solec, Kowala Kolonia, Ruda Południowa, Ruszkowice, Potworów,
Seredzice Kolonia, Krajków, Włochy, Sosnówka, Skarżysko Kościelne, Bogusławice, Dąbrowa Dolna, Kaniosy, Pastwiska, Sieradowice Drugie, Okół, Bartodzieje, Płaczków Piechotne, Denkówek,
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Zapisani do NSZZ „Solidarność” w roku 2020
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Członkowie NSZZ „Solidarność według płci
Firma
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Członkowie NSZZ „Solidarność” według firm
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Ilość członków

952

287

36

11

2

1288

Członkowie NSZZ „Solidarność” według przedziału wiekowego
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Członkowie NSZZ „Solidarność” według wieku
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Najstarszym członkiem NSZZ „Solidarność” jest Wiesław Sosiński – 67 lat,
a najmłodszym Marcin Sar – 21 lat. Obydwaj związkowcy są pracownikami
MAN BUS

Uwaga: Dane statystyczne aktualne na 31.12.2020

