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Marc De Pauw od 1 stycznia 2020 r. 
pełni funkcję Dyrektora Generalnego 
ArcelorMittal Poland S.A. Jego prze-
łożonym jest Geert Van Poelvoorde, 
wiceprezes wykonawczy ArcelorMit-
tal i dyrektor generalny ArcelorMittal 
Europe – wyroby płaskie.
Marc De Pauw zastąpił na stanowisku Geer-
ta Verbeecka, który w AMP pełnił tą funkcję 
od 2015 r., a od początku stycznia br. został 
powołany na stanowisko wiceprezesa Arce-
lorMittal i od stycznia 2020 obejmie stanowi-
sko dyrektora zarządzającego i wiceprezesa 
firmy AMNSI (AM Nippon Steel India).
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Po raz pierwszy w historii naszej huty brak socjalki
Brak działalności socjalnej w 2020 r. 
i martwe negocjacje płacowe 
- to fakty w Nowym Roku

Każdy pracownik może przystąpić do programu
ArcelorMittal zawarł polisę 
ubezpieczeniową dla pracowników

Od stycznia 2020 r. wstrzymana została działalności socjalna w ArcelorMittal 
Poland S.A. Biuro obsługujące AMP w tym obszarze nie przyjmuje żadnych 
wniosków ze względu na brak Regulaminu Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych na 2020 r. W martwym punkcie utknęły również negocjacje 
płacowe na 2020 r. - poza wymianą pism, nie odbyło się żadne spotkanie 
negocjacyjne. Solidarność zirytowana jakością dialogu społecznego zorga-
nizowała spotkanie wszystkich organizacji związkowych funkcjonujących w 
AMP, podczas którego podjęto ważne stanowiska.
Podejmowane przez pracodawcę „rozgrywki” w temacie Regulaminu ZFŚS na 2020 
r. dla strony społecznej nie są zrozumiałe. Solidarność zdecydowała, że nie podpisze 
„jedynie słusznego”, czyli w wersji zaproponowanej przez pracodawcę Regulaminu na 
2020 r., gdyż znacznie ogranicza on wysokość możliwych do otrzymania przez pra-
cownika świadczeń. A punktem zapalnym, wywołującym konsekwencje i w 2019 r. i 
w latach kolejnych jest decyzja pracodawcy wycofująca się z przekazywania środków 
na konto ZFŚS z przeznaczeniem na emerytów, rencistów i na osoby z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.          Więcej str. 3

ArcelorMittal Poland zawarł umowę ubezpieczenia grupowego dla pracowni-
ków - polisę obejmującą wypłatę odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci 
pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub podczas - po jego rozwiązaniu 
- pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. 
Jak poinformowali przedstawiciele pracodawcy - AMP zawierając polisę na wypłatę 
odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy 
lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy 
wskutek choroby - wprowadza korzystniejsze rozwiązania aniżeli przewiduje Kodeks 
pracy. Przewiduje bowiem ona, że wysokość odprawy pośmiertnej będzie każdorazo-
wo ustalana jako sześciomiesięczne wynagrodzenie.                 Więcej str. 2    

Pracodawca wspólnie z Organiza-
cjami Związkowymi zarządza Fun-
duszem Socjalnym, który działa w 
oparciu o Regulamin Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tak 
też było w 2019 r. w naszej firmie. O 
podsumowanie działalności socjalnej 
w minionym roku poprosiliśmy Prze-
wodniczącą Komisji Socjalnej - panią 
Jadwigę Radowiecką.   Więcej str. 2

Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

w 2019 r. 

Nowy 
Dyrektor Generalny

w AMP

Pracownicy AMSG 
otrzymali nagrodę  
z wyrównaniem

Pracownicy ArcelorMittal Poland Se-
rvice Group otrzymali nagrodę EBIT-
DA za IV kwartał 2019 r. Mało tego 
- w związku z wykonaniem planu 
- pracodawca wypłacił wyrównanie 
zaległej kwoty za III kwartał 2019r., 
kiedy warunek wypłaty nie został 
spełniony.             Więcej str. 2

Wysokość dodatków:
zmianowego i nocnego 

w 2020 roku
Od 1 stycznia 2020 r. w ArcelorMittal 
Poland S.A. wzrosły dodatki: zmia-
nowy oraz za pracę w godzinach 
nocnych.
Nową wartość dodatków podał pracodaw-
ca 14 stycznia br.  Więcej str. 2 

Nie wszyscy pracownicy - z różnych powodów wykorzystali przysługujący w 
2019 r. limit dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami - powinni go 
wykorzystać najpóźniej do 30 września 2020 r. 
Kodeks Pracy stanowi, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprze-
rwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, do którego prawa nie może się zrzec.                         
Wymiar przysługującego urlopu w danym roku wynosi 20 dni - w przypadku gdy pra-
cownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony 
powyżej 10 lat - do okresu zatrudnienia wlicza się również z tytułu ukończenia szkoły:

zasadniczej lub równorzędnej - przewidziany programem nauczania czas trwania • 
nauki, nie więcej niż 3 lata,
średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, • 
nie więcej niż 5 lat, 
średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 5 lat;• 
średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata;• 
szkoły policealnej - 6 lat;• 
szkoły wyższej - 8 lat;• 

przy czym powyższej okresy nie podlegają sumowaniu.              Więcej str. 2

Kodeks Pracy w kwestii urlopu wypoczynkowego
Zaległy urlop należy wykorzystać 
najpóźniej do 30 września 



str. 2

C. d. ze str. 1    Tymczasem Kodeks Pracy wysokość takowej odprawy uzależnia od 
stażu pracy pracownika i wynosi:

jednomiesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;• 
trzymiesięczne wynagrodzenie - przy zatrudnieniu co najmniej 10 lat;• 
sześciomiesięczne wynagrodzenie - gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. • 

Zatem w przypadku stażu pracy krótszego niż 15 lat - jest ona niższa niż sześciomie-
sięczne wynagrodzenie. 
Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi lub innym członkom rodziny spełniają-
cym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej - w myśl przepisów o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Przystąpienie do podpisanego w AMP ubezpieczenia jest dla pracowników dobrowolne 
i możliwe w każdym czasie. Pracownik nie ponosi przy tym żadnych dodatkowych 
kosztów. W przypadku chęci skorzystania z ubezpieczenia niezbędne będzie wypeł-
nienie stosownej deklaracji. 
Przystąpienie do tego programu nie ma związku ani żadnego wpływu na inne progra-
my ubezpieczeniowe, np. w PZU.

Informujemy Członków Międzyza-
kładowej Komisji MOZ NSZZ „Soli-
darność” ArcelorMittal Poland S.A. 
- Dąbrowa Górnicza, że kolejne po-
siedzenie MK odbędzie się 22 stycz-
nia br. (środa) o godz. 8.00 w bu-
dynku związkowym DAMM 4, s. 119.
Obecność Członków MK jest obowiąz-
kowa.

Posiedzenie 
Międzyzakładowej 

Komisji 

Każdy pracownik może przystąpić do programu
ArcelorMittal zawarł polisę 
ubezpieczeniową dla pracowników

Kodeks Pracy w kwestii urlopu wypoczynkowego
Zaległy urlop należy wykorzystać 
najpóźniej do 30 września 
C. d. ze str. 1     Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od 
którego należy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana 
nauka, bądź okres nauki - w zależności, który wariant jest dla pracownika korzystniejszy.
Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, 
w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika przysługujący 
urlop może zostać podzielony na części, jednak co najmniej jedna część wypoczynku 
powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca 
biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku 
pracy. Plan urlopów nie obejmuje natomiast 4 dni - tzw. urlopu na żądanie. Przesu-
nięcie terminu urlopu może nastąpić na wiosek pracownika umotywowany ważnymi 
przyczynami lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy - jeśli nieobecność pra-
cownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. 
Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecności 
wymagają okoliczności nieprzewidzialne w chwili rozpoczynania urlopu. W takim przy-
padku pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez pracow-
nika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.  
Urlop należny niewykorzystany w danym roku kalendarzowym (zaległy) pracodawca 
jest zobowiązany udzielić najpóźniej do 30 września roku kolejnego. 

Wysokość dodatków:
zmianowego i nocnego 

w 2020 roku

C. d. ze str. 1      Przypominamy, że zgod-
nie z podpisanym Porozumieniem płaco-
wym na 2019 r. dla pracowników AMSG 
wraz z wypłatą nagrody za wkład pracy 
w funkcjonowanie spółki, w przypadku 
osiągnięcia przez AMSG zakładanego w 
planie wyniku EBITDA za dany kwartał 
kalendarzowy - pracownicy mieli trzymać 
dodatkową kwotę 100 zł. 
Jak poinformował pracodawca - progno-
za sprzedaży na miesiąc grudzień 2019 r. 
pozwoliła podjąć decyzję o wypłacie na-
grody EBITDA za IV kwartał 2019, a tak-
że zaległej kwoty w wysokości 100 zł za 
III kwartał 2019. 
Uprawnionymi do nagrody są pracowni-
cy objęci ZUZP, którzy przepracowali cały 
kwartał kalendarzowy 2019 r. i będą po-
zostawali w zatrudnieniu w pierwszym 
dniu miesiąca, w którym dokonywana 
jest wypłata nagrody.

Pracownicy AMSG 
otrzymali nagrodę  
z wyrównaniem

Pracownicy chętnie korzystają z możliwości
Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych w 2019 r. 
C. d. ze str. 1     W 2019 r. pracownicy, emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin 
mogli korzystać z szeregu świadczeń m.in.: dofinansowania do wypoczynku dzieci, wy-
poczynku urlopowego, świadczeń turystyczno-rekreacyjnych, biletów do kina, teatru, na 
koncerty lub na basen, kart Multisport lub innych o podobnym charakterze, wycieczek, 
rajdów, a także dofinansowania do pobytu dzieci w żłobku lub przedszkolu, pożyczek na 
cele mieszkaniowe oraz dodatkowych świadczeń socjalnych związanych ze Świętami. 
W 2019 roku największym zainteresowaniem cieszyły się dofinansowania do:

 wypoczynku po pracy (w tym bilety do kina, teatru, wycieczki i rajdy) łącznie z • 
tych świadczeń skorzystało ponad 35.000 osób (pracowników, emerytów/rencistów 
i uprawnionych członków ich rodzin). W tym ponad 3.200 pracowników i emerytów/
rencistów skorzystało z wycieczek, w których łącznie uczestniczyło prawie 7.000 
osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS AMP S.A.;
 wczasów pod gruszą, z którego skorzystało około 7.000 pracowników;• 
 wypoczynku dzieci, z którego skorzystało ponad 1.300 dzieci naszych pracowników, • 
emerytów/rencistów;
 pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach - łącznie udzielono ponad 3.370 dofinanso-• 
wań dla około 280 dzieci w każdym miesiącu.

Dodatkowo w 2019 roku udzielono ponad 425 pożyczek na cele mieszkaniowe, a pra-
cownicy oraz emeryci/renciści, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej korzystali 
z zapomóg. Ponadto Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, po analizie stanu środków 
z ZFŚS, w 2019 r. uruchomiła dodatkowe świadczenie socjalne, z którego łącznie sko-
rzystało ponad 7.100 pracowników.
Jak z ZFŚS będzie w roku 2020? Do dzisiaj nie został wprowadzony Regulamin ZFŚS ze 

względu na brak uzgodnienia stron w tym zakresie. Aktualnie 
działalność socjalna została w firmie wstrzymana.  

C. d. ze str. 1     Jak poinformował stro-
nę związkową - z dniem 1 stycznia 2020r. 
nowe wysokości dodatków wynoszą:

zmianowy dodatek kwotowy – 6,23 zł • 
za każdą godzinę pracy w 4BOP w nor-
matywnym ( kodeksowym) czasie pra-
cy, co oznacza jego wzrost o 0,26 zł;
dodatek nocny – 4,04 zł za każdą go-• 
dzinę pracy w porze nocnej, tj. w godz. 
od 22.00 do 6.00, co oznacza jego 
wzrost o 0,17 zł.

Jak poinformował pracodawca - Anna 
Wyczesany w styczniu 2020 roku 
obejmuje stanowisko dyrektora ds. 
HR w Business Center of Excellence 
Poland (BCOE). 
Anna Wyczesany będzie częścią kierow-
nictwa BCOE. Jej przełożonym będzie 
Priyambhu Arya, dyrektor generalny 
BCOE natomiast podlegać jej będą: ze-
spół HR BCOE i zespół odpowiedzialny 
za obsługę kadrowo-płacową klientów 
BCOE.
Anna Wyczesany pracę w ArcelorMittal 
rozpoczęła w 2006 r. 

Anna Wyczesany 
Dyrektorem HR

w AM BCOE



str. 3

C. d. ze str. 1     Pracodawca jednostron-
nie pozbawił konto działalności socjalnej 
sporej kwoty, stąd też opracował projekt 
Regulaminu na 2020 r. znacznie ograni-
czający wysokość możliwych do pobra-
nia przez uprawnionych świadczeń (WZ 
20/2019 i WZ 16/2019). 
Ponadto przedstawiciele pracodawcy 
prowadzą jakąś niejasną grę dotyczącą 
terminów rozpoczęcia rozmów nt. Regu-
laminu ZFŚS, ilości podpisów pod stano-
wiskiem strony społecznej itp. 
Podobne rozgrywki prowadzone są w te-
macie negocjacji płacowych. 
By uciąć tego typu „rozgrywki”, zirytowa-
na całą sytuacją Solidarność przygotowała 
dwa Stanowiska - dotyczące Regulaminu 
ZFŚS na 2020 r. oraz negocjacji płacowych 
na 2020 r. oraz zorganizowała w dniu 8 
stycznia br. spotkanie wszystkich orga-
nizacji związkowych funkcjonujących w 
AMP, by te jasno „określiły się” co do kie-
runku dalszych rozmów i ewentualnie po-
dejmowanych działań w przypadku braku 
porozumienia. Pod dokumentami podpi-
sały się wszystkie organizacje związkowe 
działające w firmie zdecydowanie krytyku-
jąc jakość prowadzonych w AMP rozmów, 
podejmowane przez pracodawcę działa-
nia, brak szacunku dla pracowników oraz 
zuchwałość i brak realizacji zobowiązań. 

Stanowisko dotyczące negocjacji Regula-
minu ZFŚS na 2020 r. w AMP stanowi, iż 

Po raz pierwszy w historii naszej huty brak socjalki
Brak działalności socjalnej w 2020 r. i 
martwe negocjacje płacowe 
- to fakty w Nowym Roku

z wyłącznej winy Pracodawcy nie został 
uzgodniony i wprowadzany Regulamin 
ZFŚS na 2020 r. w AMP, co pozostaje w 
oczywistej sprzeczności z zapisami § 71 
Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy. W piśmie 
podkreślono, że wyjątko-
wo naganna społecznie 
sytuacja braku Regulami-
nu ZFŚS na następny rok 
ma miejsce po raz pierw-
szy w kilkudziesięcioletniej 
historii naszego zakładu 
pracy i jego poprzedników 
prawnych oraz stanowi 
jaskrawy przykład bardzo 
złej jakości, a wręcz upad-
ku dialogu społecznego.
Za główną przyczynę bra-
ku Regulaminu ZFŚS na 
2020 r. strona społecz-
na podała jednostronną i 
bezprawną decyzję Pra-
codawcy o nieprzekaza-
niu w terminie do dnia 30 
września 2019 r. odpisu 
na emerytów, rencistów, 
osoby niepełnosprawne i 
inne uprawnione osoby, 
a więc na osoby najsłab-
sze społecznie. Pomijając 
bezprawność tej decyzji, 
związki stwierdziły, że jest 
to działanie nieetyczne i 
niehumanitarne.
Strona społeczna zwróciła 
uwagę, że zgodnie z art. 

30 ust. 5 Ustawy o 
związkach zawodowych 
w dniu 28 październi-
ka 2019 r. Zakładowe 
Organizacje Związko-
we (w tym reprezen-
tatywne w rozumieniu 
art. 253 ust. 1 lub 2 
ustawy o związkach za-
wodowych) przekazały 
wspólnie uzgodnione 
stanowisko odnoszące 
się do projektu Regula-
minu ZFŚS na 2020 r., 
więc Pracodawca jest 
zobligowany do uzgod-
nienia ze związkami za-
wodowymi Regulaminu 
ZFŚS na 2020 r. Przypo-
mniała także oraz pod-
trzymała stanowisko, 
by Regulamin ZFŚS na 
2019 r. bez zmian przy-
jąć jako obowiązujący 
w 2020 r.
Organizacje Związkowe 
zawezwały Pracodawcę 
do niezwłocznego przy-
stąpienia do kontynu-
acji uzgadniania treści 
Regulaminu ZFŚS na 
2020 r. w AMP oraz od-
stąpienia od bezpraw-

nej decyzji o nieprzekazywaniu odpisu 
na ZFŚS na emerytów, rencistów, osoby 
niepełnosprawne i inne uprawnione oso-
by.   
Strona społeczna uprzedziła także, że 
nieprzystąpienie pracodawcy do uzgad-
niania treści Regulaminu ZFŚS na 2020 
r. w terminie do 7 dni od daty doręcze-
nia pisma, spowoduje podjęcie przez 
Związki odpowiednich działań protesta-
cyjnych, a wszelka odpowiedzialność za 
niepokoje społeczne spadnie wyłącznie 
na Pracodawcę.         

Brak Regulaminu ZFŚS na 2020 r. oraz 
realizacji świadczeń np. poprzez prze-
dłużenie dotychczasowych jest nie w 
porządku w stosunku do pracowników, 
szczególnie teraz, gdy rozpoczynają się 
ferie zimowe  i wielu uczniów mogłoby 
skorzystać z dofinansowania do obozów 
i zimowisk. Są też pracownicy, którzy na 
ten okres zaplanowali urlop wypoczynko-
wy i nie mogą skorzystać z tzw. gruszy.

Również Stanowisko dotyczące wzro-
stu miesięcznych wynagrodzeń za pracę 
pracowników AMP i Spółek z Grupy AM 
w 2020 r.  stanowi, że z wyłącznej winy 
Pracodawcy nie został dotrzymany termin 
zawarcia porozumienia płacowego wynika-
jący z ZUZP - do dnia 31 grudnia 2019 r.
Za główną przyczynę braku zawarcia po-
rozumienia płacowego w terminie Związki 
podają nie przystąpienie strony pracodaw-
cy do merytorycznych i konstruktywnych 
rozmów płacowych, co najdobitniej po-
twierdza fakt, iż od dnia przedstawienia 
Stanowiska Strony Związkowej w tym 
zakresie (od 25 września 2019 r.) do 31 
grudnia 2019 r. nie odbyło się ani jedno 
spotkanie negocjacyjne w zakresie wzro-
stu miesięcznych wynagrodzeń pracowni-
czych.  
        Więcej str. 4

Stanowisko związkowe
- Zakładowy Fundusz 
Świadczeń SOcjalnych

Stanowisko związkowe
- negocjacje płacowe
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Wystąpienie 
pracodawcy

Po raz pierwszy w historii naszej huty brak socjalki
Brak działalności socjalnej w 2020 r. 
i martwe negocjacje płacowe 
- to fakty w Nowym Roku

Mikrorachunek
podatkowy 

od 1 stycznia 2020 r.

C. d. ze str. 3     Skutkiem braku porozu-
mienia płacowego na 2020 r. jest bardzo 
napięta sytuacja społeczna w zakładzie, 
którą dodatkowo potęguje katastrofal-
na sytuacja w sferze stanu zatrudnienia 
spowodowana brakiem polityki płaco-
wo – kadrowej odpowiadającej obecnej 
sytuacji na polskim rynku pracy oraz 
powszechne i nagminne łamanie przez 
pracodawcę przepisów polskiego prawa 
pracy, między innymi w zakresie: prawa 
pracowników do zdrowych i bezpiecznych 
warunków pracy, dopuszczalnych norm 
czasu pracy oraz prawa do odpoczynku 
po pracy i wypoczynku. 
Wobec powyższego Organizacje Związ-
kowe zawezwały Pracodawcę do nie-
zwłocznego przedstawienia stanowiska 
odnoszącego się do wszystkich postula-
tów związkowych dotyczących wzrostu 
miesięcznych wynagrodzeń za pracę w 
2020 r., zawartych w  wystąpieniu Strony 
Związkowej z 25 września 2019 r. uzna-

Lista tematów do rozstrzygnięcia w trybie priorytetowym 
Wspólna deklaracja zespołu przedstawicieli 
pracowników skierowana do Pana L. Mittal’a

W przyjętej deklaracji Członkowie ERZ zwrócili uwagę, że rok 
2019 obfitował w wiele wydarzeń politycznych i biznesowych, 
które dotknęły także naszą firmę. Europejskie hutnictwo znalazło 
się w głębokim kryzysie spowodowanym między innymi świato-
wą nadwyżką mocy produkcyjnych, brakiem skutecznej ochrony 
europejskiego rynku, rekordowym poziomem importu stali spoza 
Unii Europejskiej, a także wzrostem cen energii i surowców nie-
zbędnych w procesie produkcyjnym, przy jednoczesnym spadku 
cen wyrobów stalowych. Jednak największym zagrożeniem dla 
tego sektora jest obecnie coraz bardziej restrykcyjna Unijna po-
lityka klimatyczno-energetyczna. Hutnictwo ponosi ogromne i 
wciąż rosnące koszty związane z koniecznością zakupu upraw-
nień do emisji CO2. Sprawia to, że Europejski przemysł stalowy 
stał się niekonkurencyjny wobec hut spoza granicy UE.  
Związkowcy zwrócili uwagę, że zmiany w Parlamencie Europejskim 
i w Parlamentach wielu krajów europejskich nie przyniosły jedno-
znacznych odpowiedzi dotyczących działalności AM w Europie oraz 
całego przemysłu stalowego. Negatywny wpływ na funkcjonowanie 
korporacji przyniósł wyżej wymieniony kryzys rynku przemysłu cięż-
kiego w Europie, co w konsekwencji pociągnęło decyzje dyrekcji o 
spowalnianiu produkcji, redukcji kosztów i tymczasowych postojach 
urządzeń i personelu wielu zakładów AM. Decyzja o zakupie zakładów 
Ilva we Włoszech spowodowała zbycie sześciu aktywów AM w Europie 
(Rumunia, Czechy, Belgia, Włochy, Luksemburg) co w konsekwencji 
doprowadziło do pogorszenia sytuacji rynkowej AM. Członkowie ERZ 
są szczególnie zaniepokojeni konsekwencjami finansowymi katastro-
falnej operacji przejęcia Ilvy, która okazała się całkowitą porażką, jak 
wyraziliśmy podczas procesu informacji, konsultacji.
Ponadto niejasne stanowisko dyrekcji co do dalszej produkcji stali 
surowej w europejskich zakładach ArcelorMittal nasunęło pytanie czy 
korporacja zamierza jeszcze produkować stal płynną na kontynen-
cie Europejskim? Czy może przekształci huty w zakłady przetwór-
cze?  Nie najlepiej działo się także w dziedzinie BHP, pomimo wysoko 
rozwiniętych programów poprawy bezpieczeństwa pracy. Duża liczba 
tragicznych w skutkach wypadków odbiła swoje piętno i w naszej 

grupie. Dialog społeczny w tym trudnym 
czasie też nie spełnił oczekiwań obu stron 
co doprowadziło do niejasnych sytuacji w 

zakładach pracy oraz w ERZ. 
Dodatkową sprawą stało się 
również wyzwanie i wola dy-
rekcji do zmian w funkcjono-
waniu ERZ. 
Wierząc w dialog społeczny, 
przedstawiciele ERZ z wielką 
uwagą obserwują nurtujące 
firmę i pracowników sprawy 

i wydarzenia. W ramach odpowiedzialności central związkowych 
działających w AM w Europie Członkowie ERZ stawiają za priorytet 
podjęcie wszelakich działań z obu stron do pracy w tematach:

podpisania jak najbardziej korzystnego dla pracowników naszej • 
firmy aneksu do Umowy o ERZ AM z pełnym zaangażowaniem 
środków oraz stron potrzebnych do jego realizacji;
wypracowania jak najlepszego dialogu społecznego przez • 
strony w celu polepszenia funkcjonowania zakładów AM w Eu-
ropie, współpracy central związkowych między sobą oraz z 
przedstawicielami właścicieli firmy, a także w ERZ AM;
wprowadzenia wspólnie przygotowanych narzędzi w celu po-• 
lepszenia działalności firmy w zakresach BHP, środowiskowych, 
kadrowych itd. na poziomie centralnym i lokalnym, poprzez 
wzmożenie prac grup roboczych ERZ przy współpracy z Cen-
tralami Związkowymi i Dyrekcją AM, oraz ekspertem ERZ;
ostateczne wyjaśnienie spraw związanych z zakładami Ilva we Wło-• 
szech, oraz przedstawienie planów i strategii co do dalszego funkcjo-
nowania firmy AM na rynku Europejskim z lub bez zakładów Ilva;
przedstawianie przez dyrekcję AM podczas spotkań prezydium • 
ERZ AM: narzędzi, projektów, planów inwestycyjnych, kadro-
wych, planów modernizacyjnych w rozbiciu na lokalizacje oraz 
poszczególne zakłady AM w Europie.

Członkowie ERZ jednocześnie deklarują wolę i chęć współpracy z 
Dyrekcją i właścicielami firmy, w tematach które dotykają AM oraz 
domagają się przystąpienia dyrekcji do prac nad poprawą funkcjo-
nowania wszystkich wymienionych tematów. Współpraca ta po-
winna odbywać się na zasadzie partnerstwa, wyważonego dialogu 
społecznego, wspólnego poszanowania praw ludzkich, etyki biznesu 
oraz przepisów krajowych wszystkich państw europejskich, przepi-
sów Unii Europejskiej a także praw związkowych. Zdaniem przed-
stawicieli związków, którzy reprezentują pracowników, pogorszenie 
dialogu społecznego oraz niezadowalające funkcjonowanie ERZ AM 
nie leżą w złych zapisach „Porozumienia o utworzeniu ERZ AM oraz 
aneksie z 2015 r.”, lecz w nieprzestrzeganiu oraz jednostronnej in-
terpretacji zapisów tych dokumentów przez stronę Dyrekcji.
Jak podkreślili - Tylko wspólne działania mogą dać firmie AM i jej 
pracownikom kolejne lata stabilnej i zrównoważonej pracy, a co za 
tym idzie i rozwoju osobistego.

Wspólna deklaracja przedstawicieli pracowników skierowana do Pana L. Mittala - Przewod-
niczącego ERZ została wypracowana podczas Zgromadzenia Plenarnego Europejskiej Rady 
Zakładowej koncernu ArcelorMittal, które odbyło się w dniach 18-19 grudnia 2019 r.

Dotychczasowe rachunki urzędów 
skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT 
były aktywne do 31 grudnia 2019 r. 
Od 1 stycznia 2020 r. powyższych 
wpłat należy dokonywać na mikrora-
chunek podatkowy. 
Mikrorachunek podatkowy to jeden stały 
indywidualny rachunek, na który podatni-
cy mają dokonywać wpłat z tytułu PIT, CIT 
i VAT. Pozostaje on niezmienny w przypad-
ku np. zmiany miejsca zamieszkania, czy 
zmiany siedziby firmy. Zwroty nadpłat na-
tomiast dokonywane będą jak dotychczas 
- na rachunek bankowy podatnika. 
Numer mikrorachunku podatkowego moż-
na sprawdzić na stronie internetowej: 
www.podatki.gov.pl za pomocą generatora 
wpisując PESEL lub NIP, albo w dowolnym 
urzędzie skarbowym.  
Wygenerowanie rachunku i jego prowa-
dzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Inne podatki niż PIT, CIT i VAT - jak do-
tychczas mają być wpłacane na rachunki 
bankowe urzędów skarbowych zgodnie z 
wykazem numerów rachunków banko-
wych urzędów skarbowych Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej. 

jąc, że wymogów merytorycznej odpo-
wiedzi na postulaty płacowe nie spełnia-
ją dotychczas przekazane pisma oraz do 
niezwłocznego przystąpienia do negocja-
cji celem jak najszybszego uzgodnienia 
i podpisania porozumienia płacowego na 
2020 r. 
Związkowcy jednocześnie uprzedzili, że 
nieprzedstawienie przez pracodawcę me-
rytorycznej odpowiedzi uwzględniającej 
uzasadnione postulaty Strony Związko-
wej oraz nieprzystąpienie do negocjacji 
płacowych w terminie do 14 dni od daty 
doręczenia Stanowiska, spowoduje pod-
jęcie przez Związki odpowiednich działań 
protestacyjnych, a wszelka odpowiedzial-
ność za niepokoje społeczne spadnie wy-
łącznie na Pracodawcę.        
Podjęte przez stronę społeczną Stano-
wiska przekazane zostały w piątek, 10 
stycznia br. nowemu Dyrektorowi Zarzą-
dzającemu AMP, którym został Marc De 
Pauw. 
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Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland     -  Jerzy Goiński     tel. 776  61 05 
Interwencje, płace, zatrudnienie                    -  Lech Majchrzak  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

40 rocznica NSZZ „Solidarność” 
29 sierpnia br. wielki koncert Solidarności
na Stadionie Narodowym 

wienie, wielki koncert. Chcemy być w tym 
dniu razem, rozpoczniemy przemarsz na 
placu Piłsudskiego, będziemy wspólnie z 
rodzinami, by pokazać te prawdziwe war-
tości o które walczyli robotnicy. Bardzo 
się cieszę, że to wielkie wydarzenie, o 
którym chcemy mówić nie tylko w naszym 
kraju, ale chcemy to przekazać całemu 
światu, bo doskonale o tym wiemy, że to 
nie aksamitna rewolucja w Czechosłowa-
cji, nie Mur Berliński, ale tutaj w Polsce 
rozpoczął się demontaż komunizmu. Dla-
tego cieszymy się że wspólnie z rządem, 
wspólnie z Telewizją Publiczną, która ma 
misję do zrealizowania, możemy w tym 
dniu wspólnie przeżywać to wydarzenie, 
które będziemy celebrować - podsumo-
wał Piotr Duda.
Podpisanie listu intencyjnego dotyczą-
cego organizacji koncertu na 40-lecie 
powstania NSZZ „Solidarność” odbyło 
się 13 stycznia br.  Sygnatariuszami są: 
Jarosław Sellin - Wiceminister Kultury, 
Jacek Kurski - Prezes TVP, Jacek Sasin - 
Minister Aktywów Państwowych oraz Piotr 
Duda - Przewodniczący NSZZ „S”.    
              Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Nie wypisują mandatów, tylko dają pouczenia oraz ściśle wypełniają wszelkie 
procedury, co znacznie wydłuża czas ich interwencji. W ten sposób strażnicy 
miejscy z Katowic zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” prowadzą od 1 stycznia 
protest przeciwko niskim zarobkom.
– To nie jest strajk, bo my strajkować nie możemy, ale protest podobny do tzw. 
strajku włoskiego. Polega na tym, że podczas interwencji bardzo skrupulatnie, szcze-
gółowo dopełniamy wszelkich procedur. Powoli, punkt po punkcie. To skutkuje tym, 
że wszystko trwa znacznie dłużej niż zazwyczaj. Poza tym nie wypisujemy mandatów, 
tylko ograniczamy się do pouczeń – mówi Mariusz Machała, szef „Solidarności” w ka-
towickiej Straży Miejskiej.
Przewodniczący zwraca uwagę, że od 2016 roku z katowickiej Straży Miejskiej ode-
szło 60 funkcjonariuszy. Główną przyczyną odejść są niskie wynagrodzenia, u czę-
ści strażników na poziomie płacy minimalnej. – Ludzie po prostu zwalniają się z 
pracy u nas i idą do straży miejskiej w Chorzowie czy w Świętochłowicach, gdzie 
już na starcie otrzymują lepsze zarobki. Wielu kolegów poszło też do policji, gdzie 
są nie tylko wyższe płace, ale i możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę 
– mówi Machała. – Doszło do tego, że w naszym 300-tysięcznym mieście ulice 

- Rok 2020 będzie obfitował w szczegól-
ne wydarzenia, które są ważne dla naszej 
Ojczyzny, wydarzenia rocznicowe. W maju 
będziemy na pielgrzymce narodowej w Wa-
tykanie, gdzie będziemy obchodzić setną 
rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła 
II, duchowego patrona Związku Zawodowe-
go Solidarność. 7 czerwca będziemy przeży-
wać na placu beatyfikację prymasa Tysiąc-
lecia, a 15 sierpnia setną rocznicę Cudu nad 
Wisłą - mówił Piotr Duda. 
Ale my jako ludzie Solidarności wiemy, że 
dla wielu Polaków, a w szczególności człon-
ków NSZZ Solidarność bardzo ważnym 
wydarzeniem będzie rocznica podpisania 
Porozumień Sierpniowych, a tym samym 
powstanie NSZZ Solidarność. Tym bardziej 
jestem dumny z tego, że możemy spotkać 
się tutaj na Stadionie Narodowym, pod-
pisując ten list intencyjny. Chcemy, by to 
wydarzenie było szczególne. Aby to była 
wigilia tych rocznic w Szczecinie, w Jastrzę-
biu, w Gdańsku, a Katowicach i wielu za-
kątkach naszej ukochanej Ojczyzny - pod-
kreślił przewodniczący. 
Dlatego 29 sierpnia tu na Stadionie Na-
rodowym odbędzie się wielkie przedsta-

Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność”, który stał się zwieńczeniem polskiej drogi do wolności, to bez wąt-
pienia jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, 
Europy i Świata. W tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę tego wyda-
rzenia. Podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego dot. organiza-
cji koncertu na 40-lecie powstania „S” głos zabrał przewodniczący NSZZ 
Solidarność Piotr Duda.

Nie mogą strajkować, pracują skrupulatnie
Protest włoski 
katowickich strażników miejskich

Członkowie NSZZ 
„Sol idarność” 
mogą korzystać 
z dodatkowych 
uprawnień wy-
nikających z 
przynależności 
do Związku. Za-praszamy na stronę www. so-
lidarnosckatowice.pl - zakładka BENEFITY celem 
zapoznania sie z aktualną ofertą.

patroluje niespełna 50 funkcjonariuszy. 
To pokazuje, jaka jest skala problemu 
– zaznacza.
 Protest włoski miejskich strażników z Ka-
towic ma potrwać trzy miesiące. – Oczy-
wiście liczymy, że władze miasta nie będą 
czekać tak długo, tylko wreszcie zaczną 
nas traktować poważnie, siądziemy do 
stołu rozmów i spróbujemy wypracować 
sposób rozwiązania problemu – dodaje 
przewodniczący.
Straż Miejska w Katowicach zatrudnia w 
sumie 103 osoby. Niespełna połowa pa-
troluje ulice. Pozostali to głównie pracow-
nicy biurowi oraz kadra zarządzająca i dy-
żurni.    Źródło: www.solidarnosckatowice.pl

Z Solidarnością 
taniej

Polacy nie mają nic 
przeciwko wolnym 

niedzielom w handlu
Przeszło 2/3 Polaków uważa, że ogra-
niczenie handlu w niedziele im nie 
przeszkadza, wynika z raportu San-
tander Consumer Banku dla portalu 
money.pl. Wolne niedziele w handlu 
przeszkadzają tylko co czwartej oso-
bie, która uczestniczyła w badaniu. 
Na pytanie czy „zakaz handlu utrudnił mi 
życie” przecząco odpowiedziało 69,1 proc 
respondentów. Z kolei ponad 63 proc ba-
danych stwierdziło, że przyzwyczaiło się 
do ograniczeń i pro prostu robi zakupy w 
inne dni. – To badanie stanowi kolejne po-
twierdzenie tego, co „Solidarność” mówi od 
samego początku. Społeczeństwo szybko 
zaakceptowało wolne niedziele w handlu. 
Pojawiające się w mediach głosy o rzeko-
mym masowym społecznym sprzeciwie wo-
bec tego rozwiązania, to wyłącznie narracja 
lobbystów, która nie ma nic wspólnego z 
rzeczywistością – mówi Alfred Bujara, prze-
wodniczący handlowej „S” i inicjator ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele. 
Potwierdzenia w rzeczywistości nie znala-
zły również, wedle których ograniczenie 
niedzielnego handlu miało doprowadzić 
do spadku obrotów sklepów i masowych 
zwolnień pracowników. Jak podkreśla Al-
fred Bujara, w tej branży wciąż brakuje rąk 
do pracy, a sieci handlowe mają ogromne 
problemy ze znalezieniem pracowników.  
Z kolei dane ekonomiczne wskazują, że 
wprowadzenie niedziel wolnych od handlu 
nie zaszkodziło dużym sklepom, a wiele 
małych placówek handlowych uratowa-
ło przez bankructwem. Ze statystyk GUS 
wynika, że w pierwszym półroczu 2019 
roku zysk netto dużych sklepów wzrósł o 
27 proc. Z kolei trwający od wielu lat pro-
ces znikania z rynku małych niezależnych 
sklepów został niemal całkowicie zahamo-
wany. To prawdziwe efekty ograniczenia 
handlu w niedziele. Efekty, które od po-
czątku przewidywała „Solidarność”. 
            Źródło: www.solidarnosckatowice.pl
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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 - 7zł. Ilość sztuk przysługująca jednej osobie 
ograniczona - 4 szt./miesiąc. 
Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związ-
ku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  Ilość biletów jest ograniczona. 
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W s t ą p 
d o  n a s
b o  wa r t o ! 
Dlaczego warto? Co zyskasz?
Co MOZ NSZZ „Solidarność“ Dąbrowa Górnicza oferuje? - sprawdź i wstąp do nas!

Pracownik nie będący • 
Członkiem Związku nie 
będzie ostrzeżony o zamiarze 
wypowiedzenia mu umowy 
o pracę;
pracodawca chcąc • 
rozwiązać z Tobą umowę 
o pracę musi zasięgnąć 
opinii związku. Sprzeciw 
Solidarności powoduje, 
że Twoja sytuacja staje się 
niewspółmiernie lepsza, 
niż kiedy bronisz się sam;
zasady Twojego wynagrad-• 
zania ustalane są w uzgod-
nieniu z Solidarnością. Nie 
jesteś skazany na jedyną 
propozycję „nie do odrzu-
cenia“ jaką przedstawi Ci 
pracodawca;

Solidarność egzekwu-• 
je przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i kładzie 
duży nacisk na poprawę 
warunków pracy.
gdy w zakładzie naruszane • 
są przepisy prawa pracy, 
z inicjatywy Solidarności 
w  zakładzie może być 
przeprowadzona kontro-
la Państwowej Inspekcji 

Pracy;
pracodawca naruszając • 
Twoją godność, spotyka się 
z reakcją przedstawicieli 
NSZZ Solidarność;
poprzez swoich • 
związkowych przedsta-
wicieli masz możliwość 
kontrolowania wydatków z 
funduszu socjalnego.

Solidarność to ludzie nie tylko z dużym doświadczeniem, ale również 
wyszkoleni z dziedziny prawa pracy, przepisów BHP, ubezpieczeń 
społecznych, tematyki socjalnej i wielu innych. 
Nasz Związek na bieżąco współpracuje z profesjonalnym biurem praw-
nym, korzysta również z opinii wielu ekspertów na szczeblu kra-
jowym, jak i zarządu regionu. 

Jest wiele innych powodów, o których przekonasz 
się będąc Członkiem NSZZ Solidarność!!!

to jeden i drugi - to po prostu MY!!!

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 wykorzystać na dowol-
nie wybrany seans zarówno w technologii 2D, jak i 3D w kinach 
zlokalizowanych: w Dąbrowie Górniczej - CH Pogoria oraz w So-
snowcu. 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 zobo-
wiązane do osobistego odbioru biletów. 
Ilość ku- ponów na 1 osobę w danym  miesiącu 

jest ograniczona (2 sztuki), kupony są 
dostępne przez cały miesiąc. 


