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Dwóch przedsta-
wicieli NSZZ „So-
lidarność” zostało 
w dniu 30 wrze-
śnia br. powo-
łanych do Rady 
Nadzorczej Arce-
lorMittal Poland S. 
A. Są to: Jerzy Go-
iński - Przewodni-
czący Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „So-
lidarność” ArcelorMittal Poland S.A. (z 

dąbrowskiego od-
działu AMP) oraz 
jego zastępca - 
Władysław Kielian 
(z krakowskiego 
oddziału). 
Nasi przedstawi-
ciele będą pełnić 
funkcję Członka 
rady Nadzorczej z 
ramienia załogi. 

Serdecznie gratulujemy wyboru i życzy-
my owocnej pracy na rzecz pracowników.

Niestety, ustawa COVID-owa daje taką możliwość...
ArcelorMittal Poland i Grupa Serwisowa
pomniejsza odpis na ZFŚS
Pracodawcy: ArcelorMittal Poland S.A. oraz ArcelorMittal Service Group Sp. 
z o. o. nie przeleją środków wynikających ze zwiększenia o 10% odpisu 
podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny. Podstawą jed-
nostronnie podjętej decyzji jest tzw. ustawa covidowa. Informację w tym 
zakresie strona związkowa otrzymała w przypadku AMP w poniedziałek, 21 
września br., od AMSG - 24 września br.
Pracodawca AMP pisemnie poinformował Solidarność, iż nie będzie stosował postano-
wień § 70 ust. 3 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, którego zapisy zobowiązują 
go do zwiększania w każdym roku odpisu na ZFŚS o 10% odpisu podstawowego, o 
którym mowa w Ustawie o ZFŚS, na każdego uprawnionego.  
W uzasadnieniu powziętej decyzji przywołał zapisy art. 15ge ust. 3 Ustawy z dnia 2 
marca br o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji z późn. zmianami, a także występujący w AMP spadek obrotów gospodarczych, o 
którym w powyższej Ustawie jest mowa.                                        Więcej str. 2
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Negocjacje nowego Zakładowego Układu Zbiorowego to jedno z najważniejszych 
aktualnie zagadnień, o jakie dopytują pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. I nic 
w tym dziwnego - ZUZP bowiem reguluje wszystkie pra-
cownicze kwestie począwszy od czasu zatrudnienia, po-
przez wysokość wynagrodzeń, przepisy BHP,  a skończyw-
szy na dodatkowych środkach związanych z zakończeniem 
pracy zawodowej. Jaki jest aktualny stan negocjacji? - o 
tym mówi Lech Majchrzak - Wiceprzewodniczący Solidar-
ności biorący czynny udział w rozmowach. 
Dzisiaj (5 października - przyp.) odbyła się kolejna tura roz-
mów w zakresie nowego ZUZP. Doszliśmy do najważniejszych 
dla pracowników rozdziałów, a mianowicie do  zasad wynagra-
dzania oraz zasad wypłaty innych świadczeń związanych z pra-
cą. Omówione zostały one bez załączników, które będą analizo-
wane w późniejszym terminie.                      Więcej str. 3

Negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
Bardzo duże rozbieżności stron 
w najważniejszych kwestiach

Rada powołała
Zarząd AMP 

na nową kadencję
Rada Nadzorcza ArcelorMittal Po-
land S.A. w dniu 17 września przyjęła 
Uchwałę powołującą w Spółce Zarząd 
na nową kadencję. W skład Zarządu 
wejdą: Marc De Pauw – prezes Zarządu, 
Czesław Sikorski – wiceprezes Zarządu 
oraz członkowie zarządu: Tomasz Pla-
skura, Adam Preiss  i Tomasz Ślęzak. 
Uchwała o powołaniu Zarządu AMP na 
nową kadencję wejdzie w życie, a tym sa-
mym zmiana w składzie Zarządu nastąpi z 
dniem zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Spółki za rok 2019 przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma się 
odbyć w najbliższych tygodniach.  
Zarząd AMP powołany 11 lutego br. liczył 
8 osób: Marc De Pauw - prezes Zarządu 
i dyrektor generalny, Czesław Sikorski, 
wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Za-
rządu: Tomasz Dziwniel, Bogdan Miko-
łajczyk, Hervé Mouille, Tomasz Plaskura, 
Adam Preiss i Tomasz Ślęzak.

Solidarność 
zwiększyła wartość 
paczki mikołajkowej 
i upominku na święta
Międzyzakładowa Komisja MOZ NSZZ 
„Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. 
- Dąbrowa Górnicza podjęła decyzję o 
zwiększeniu wartości paczki mikołajko-
wej dla dzieci Członków Związku, wy-
płacie Upominku Świątecznego z okazji 
Bożego Narodzenia oraz przyznaniu 
specjalnego upominku z okazji 40-lecia 
funkcjonowania Związku - dla każdego 
Członka.  Stosowna Uchwała została 
podjęta podczas posiedzenia MK w śro-
dę, 23 września br.          Więcej str. 2

Związek domaga się wycofania wypowiedzenia ZUZP
Solidarność przystąpiła do rokowań 
ZUZP w AM Service Group Sp. z o. o. 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal 
Poland S.A. jako reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa przy-
stąpiła do rokowań nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pra-
cowników ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. Stosowna uchwała została 
podjęta przez Związek 28 września br. i przekazana pracodawcy. 
Dąbrowska Solidarność podjęła uchwałę o przystąpieniu do negocjacji zapisów nowego 
ZUZP dla pracowników spółki AMSG. Decyzja została przekazana pracodawcy 29 wrze-
śnia wraz z pismem, w którym Związek neguje decyzję wypowiadającą dotychczasowy 
Układ oraz porozumienia: z dnia 14 stycznia 2019 r. oraz z dnia 20 stycznia 2020 
r. Przypominamy, że informacja o wypowiedzeniu powyższych dokumentów została 
przekazana stronie społecznej 25 sierpnia br.
Solidarność za bezskuteczne uznała wypowiedzenie przez pracodawcę zarówno po-
rozumienia w sprawie wypłaty ekwiwalentu za posiłki, jak i porozumienia w sprawie 
Regulaminu funkcjonowania funduszu premiowego uważając, iż jest ono pozbawione 
podstaw prawnych.                                                                      Więcej str. 2

Nasi przedstawiciele 
w Radzie Nadzorczej 

AMP
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C. d. ze str. 1       W uzasadnieniu Związek podkreślił, że porozumienia te nie zawierają 
zapisów o możliwości ich wypowiedzenia, więc mogą zostać rozwiązane jedynie za 
zgodą jego stron w trybie porozumienia, na co nie wyraża zgody.              
Dlatego też Solidarność zażądała od pracodawcy natychmiastowego anulowania i pi-
semnego wycofania antypracowniczych decyzji dotyczących wypowiedzenia ZUZP, wy-
powiedzenia porozumienia z dnia 14 stycznia 2019 r w spr. wypłaty ekwiwalentu za 
posiłki oraz porozumienia z dnia 20 stycznia br. w spr. Regulaminu funkcjonowania 
funduszu premiowego dla pracowników AMSG w terminie do 7 dni. 
Nie zrealizowanie powyższego postulatu będzie stanowiło dla Związku podstawę do 
rozpoczęcia działań protestacyjnych w obronie płac i praw pracowniczych. 

Płaca minimalna 
w 2021 r. 

Płaca minimalna w 2021 r. wyniesie 
2.800 zł, natomiast minimalna staw-
ka godzinowa - 18,30 zł. Rząd przy-
jął rozporządzenie w tej kwestii 15 
września br. 
Pensja minimalna w 2021 r. będzie o 
200 zł wyższa aniżeli w roku bieżącym. 
Pomimo, iż obowiązujące przepisy usta-
wowe w sprawie wzrostu płacy minimal-
nej dają możliwość jej wzrostu o 120 zł, 
rząd wyszedł z propozycją jej wzrostu do 
kwoty 2.800 zł. Jest to co prawda mniej 
aniżeli postulowały związki zawodowe 
(3.000 zł), ale również znacznie więcej, 
niż oczekiwania pracodawców (utrzyma-
nie poziomu z br.). W przypadku braku 
porozumienia - ostateczną decyzję po-
dejmuje rząd i tak się też stało. 
Ostatecznie - zgodnie z rozporządze-
niem płaca minimalna w 2021 r. wyniesie 
2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa 
18,30 zł. 
Należy również pamiętać, że wysokość 
płacy minimalnej ma wpływ także na wy-
sokość szeregu świadczeń - zarówno na 
plus (nagrody, premie, bomusy), jak i na 
minus (np. kary za wykroczenia), które 
od 1 stycznia 2021 r. wzrosną o taki sam 
odsetek co wysokość minimalnego wy-
nagrodzenia. 

Corocznie przeprowadzana akcja 
- Marszobieg Charytatywny w tym 
roku nie odbędzie się. Powodem od-
wołania przedsięwzięcia jest wciąż 
obowiązujący stan pandemii i wdro-
żony reżim sanitarny. 
Jak poinformował przedstawiciel Biura 
BHP - ze względu na obostrzenia zwią-
zane z pandemią COVID-19 w tym roku  
Marszobieg Charytatywny nie zostanie 
zorganizowany. Szkoda, bo inicjatywa 
okazywania solidarności i wsparcia wśród 
kolegów - jest bardzo dobra.  
W ubiegłym roku wsparciem w zakresie 
leczenia i rehabilitacji ze środków uzy-
skanych podczas marszobiegu objętych 
zostało 13 dzieci. Wysokość środków ze-
branych w akcji wyniosła 34.746,14 zł.
Refundacji podlegały takie wydatki jak: 
zabiegi i turnusy rehabilitacyjne, sprzęt 
ortopedyczny, badania i konsultacje 
specjalistyczne, terapie, leki. Część 
kwoty przekazana została na wniosek 
rodziców na subkonta ich dzieci w or-
ganizacjach pożytku publicznego, które 
realizują cele zbieżne z celami statuto-
wymi Fundacji Nasze Dzieci oraz celami 
Marszobiegu.
Od samego początku organizowania 
Marszobiegu - na przestrzeni 7 lat dzięki 
pracownikom ArcelorMittal Poland S.A., 
spółek i innych osób zaangażowanych 
- tych z wielkim sercem - łączna wiel-
kość przekazanych na leczenie i rehabi-
litację dzieci środków wyniosła przeszło 
331.000 zł. 
Wielkie podziękowania dla wszystkich, 
którym do tej pory los potrzebujących nie 
był obojętny!

Niestety, ustawa COVID-owa daje taką możliwość...
ArcelorMittal Poland i Grupa Serwisowa
pomniejsza odpis na ZFŚS
C. d. ze str. 1     Zapisy Ustawy stanowią, iż w przypadku wystąpienia u pracodawcy 
spadku obrotów gospodarczych, o których mowa w art 15g ust 9 lub istotnego wzrostu 
obciążenia funduszu wynagrodzeń (art. 15 gb ust 2) - nie stosuje się postanowień 
układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, wprowadzonych na pod-
stawie art. 4 Ustawy o ZFŚS ustalających wyższą wysokość odpisu na ZFŚS oraz inne 
świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa przywołana Ustawa. 
Na podstawie przytoczonego aktu prawnego pracodawca jednostronnie podjął de-
cyzję o pomniejszeniu dotychczasowego odpisu jedynie informując stronę społecz-
ną o tym fakcie. 
W związku z powyższym AMP skoryguje wysokość dokonywanego odpisu podstawo-
wego na 2020 r., co będzie skutkować przelaniem mniejszej aniżeli pierwotny plan za-
kładał wielkości środków na ZFŚS. Pieniądze te zostaną przekazane na konto funduszu 
nie później niż do 30 września br.  
Podobne pismo informujące o niestosowaniu zapisu postanowień § 143 ust.3 ZUZP 
oraz skorygowaniu w stosunku do planu na 2020 r. wysokości dokonywanego odpisu 
podstawowego przekazała stronie społecznej spółka AM Service Group.  

Specjalny bonus z okazji 40-lecia Związku
Solidarność zwiększyła wartość 
paczki mikołajkowej 
i upominku świątecznego
C. d. ze str. 1     Dąbrowska Solidarność podjęła decyzję o zwiększeniu dotychcza-
sowej wartości paczki mikołajkowej dla dzieci Członków Związku do 100 zł/
szt. Przy okazji przypominamy, że akcją mikołajkową w tym roku objęte są dzieci 
urodzone po 31 grudnia 2004 r. do dnia 31 października 2020 r., a warunkiem ko-
niecznym do otrzymania dla dziecka prezentu jest opłacona składka członkowska 
za październik 2020 r. oraz - w przypadku Członków Związku, którzy jeszcze tego 
nie uczynili - dostarczony akt urodzenia dziecka do dnia 15 listopada br. Członkowie 
Związku, którzy w latach ubiegłych paczkę dla dziecka pobrali oraz dostarczyli akt 
urodzenia - nie muszą tego ponownie czynić. 
Międzyzakładowa Komisja zdecydowała także, że wartość upominku wydawanego z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Członkom Solidarności będzie wynosić 
150 zł/os. Ponadto Członkowie Solidarności w grudniu br. otrzymają upominki z oka-
zji 40-lecia NSZZ Solidarność w wysokości 150 zł/os. W obu przypadkach upominki 
zostaną przyznane pod warunkiem opłaconej przez osoby będące w Związku składki 
członkowskiej za miesiąc październik 2020 r.

Marszobieg 
Charytatywny 2020 

odwołany

Śląsko-Dąbrowska Komisja Świadczeń Socjalnych
Pomoc socjalna została przyznana
42 wnioski o pomoc finansową  rozpatrzyła Śląsko-Dąbrowska Terenowa Ko-
misja Świadczeń Socjalnych podczas posiedzenia przeprowadzonego w try-
bie zdalnym w dniu 22 września 2020 r. Ponadto Komisja  
ŚD TKŚS po przeanalizowaniu wszystkich złożonych przez pracowników ArcelorMittal 
Poland  wniosków o pomoc finansową zdecydowała o przyznaniu trzydziestu dwóch 
zapomóg losowych oraz pięciu zapomóg materialnych. Trzy przypadki zostały rozpa-
trzone negatywnie, natomiast dwa wnioski skierowano do uzupełnienia. 
Podczas posiedzenia Komisja przyznała również pięć pożyczek na cele mieszkaniowe 
z przeznaczeniem na remont/modernizację mieszkania/domu oraz jedną pożyczkę na 

zakup nieruchomości. 
Ponadto ŚD TKŚS rozpatrzyła złożone przez pracowników 
wnioski o ustalenie dochodu w rodzinie na potrzeby ZFŚS. 

Związek domaga się wycofania wypowiedzenia ZUZP
Solidarność przystąpiła do rokowań 
ZUZP w AM Service Group Sp. z o. o. 



str. 3

cji metody tego włączenia - a to istotna 
kwestia, przekładająca się na konkretne 
pieniądze dla pracowników. 
Pracodawca chce również wykreślenia 
załączników dotyczących wypłat odpraw 
emerytalno-rentowych, nagród jubileuszo-
wych - bez określenia formy rekompensa-
ty. W praktyce tak naprawdę oznacza to 
likwidację tych składników płacowych. 
W przypadku zastępstw strona związkowa 
oczekiwała wprowadzenia mechanizmu au-
tomatycznej waloryzacji oraz wprowadzenie 
dodatku już od 1 dnia podejmowania pracy 
na zastępstwie. Pracodawca jednak propo-

C. d. ze str. 1    Niestety, w tych ważnych kwe-
stiach rozbieżności stron są bardzo duże. 
Jeżeli chodzi o rozdział dotyczący zasad 
wynagrodzenia - tak naprawdę nie ma 
żadnych uzgodnień. Pracodawca zapropo-
nował zapisy w zakresie dodatku nocnego 
na poziomie kodeksowym, a w przypadku 
dodatku brygadzistowskiego utworzenie 
odrębnego załącznika z przeniesieniem ak-
tualnych wartości kwot. Strona związkowa 
natomiast w przypadku dodatków, także za 
ratownictwo gazowe optuje za wprowadze-
niem mechanizmu automatycznej walory-
zacji, co pozwoliłoby przynajmniej utrzymać 
ich wartość realną w przyszłych latach. 
Jako strona społeczna chcemy również 
wprowadzić dodatek za szkolenie sta-
nowiskowe/mentorig, za przekazywanie 
umiejętności, kompetencji nowo zatrud-
nianym pracownikom i wdrażanie ich do 
samodzielnej pracy, a także dodatek za 
pełnienie dyżuru domowego. Poza dodat-
kiem szkoleniowym, pracodawca krytycz-
nie odniósł się do naszych propozycji. 
Jeżeli chodzi natomiast o zasady wy-
płaty innych świadczeń związanych 
z pracą - zaproponowaliśmy uszczegóło-
wienie zasad wypłaty nagród. 
Pracodawca przedstawił propozycję włą-
czenia Karty Hutnika do wynagrodzeń 
pracowniczych metodą „uzgodnioną przez 
strony”, jednak bez konkretnej propozy-

Negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
Bardzo duże rozbieżności stron 
w najważniejszych kwestiach

Pomimo nie skończonej kontroli - są jej rezultaty
PIP potwierdza zarzuty Solidarności 

Pomimo nadal trwającej kontroli PIP w AMP - nadinspektor już 
potwierdził część zarzutów, jakie Solidarność wysunęła w sto-
sunku do pracodawcy. W otrzymanym przez Solidarność w dniu 
22 września br. piśmie przedstawiciel PIP stwierdził, iż jedno-
znacznie zostały potwierdzone zastrzeżenia związane z:

czasem pracy, w tym zatrudnianiem w godzinach nadliczbo-• 
wych, pracy w godzinach nadliczbowych przy usuwaniu awarii;
nierównym traktowaniem w zatrudnianiu poprzez różnicowa-• 
nie wynagrodzenia dla osób wykonujących taką samą pracę - 
a tematyka ta również była przedmiotem jednej z poprzednio 
przeprowadzanych przez PIP kontroli;
badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, • 
zgłaszania wypadków postępowania powypadkowego;
funkcjonowania miejsc do wydawania i spożywania posiłków.• 

Nadinspektor pracy prowadzący kontrolę podkreślił, iż część z 
przedstawionych ustaleń wymaga jeszcze potwierdzenia dodat-
kowymi czynnościami, które są związane z wizytacją stanowisk 
pracy, a w związku z wykonywaną przez szereg pracowników ak-
tualnie pracą w trybie zdalnym - przeprowadzana kontrola była 
utrudniona. To jednak ma się zmienić, bowiem od 14 września br. 
w AMP realizowany jest plan powrotu do pracy stacjonarnej. 
To wstępna informacja w zakresie prowadzonej kontroli. Osta-
teczne wyniki inspekcji oraz rozstrzygnięcia w tym zakresie 
nadinspektor  zobowiązał się przedstawić stronie Związkowej 
na  spotkaniu podsumowującym przeprowadzaną kontrolę  
oraz pisemnie do dnia 14 października 2020 r. 
Kontrola PIP prowadzona jest od 16 lipca br. Przypominamy, iż dą-
browska Solidarność wystąpiła do PIP o  przeprowadzenie kontroli 
przestrzegania przepisów prawa pracy w AMP 13 marca br. Zdaniem 
Związku pracodawca łamie art. 183c Kodeksu Pracy stanowiący, iż 
pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednako-

usunięciem awarii, która często może być nadużywana w celu ukrycia 
godzin nadliczbowych wynikających ze szczególnych potrzeb praco-
dawcy. W tym zakresie mieści się m.in. prawidłowość ewidencji cza-
su pracy, formy rekompensaty za pracę w nadgodzinach oraz czy są 
pracownicy, którzy przekroczyli dopuszczalną liczbę godzin nadliczbo-
wych w całym 2019 r. i w pierwszym kwartale 2020 r.
Kolejnym zgłoszonym tematem był obowiązek pracodawcy każdo-
razowego, niezależnego od skali zaistniałego zdarzenia, powołania 
zespołu powypadkowego celem ustalenia przyczyn i okoliczności 
zdarzenia oraz oceny, czy zdarzenie można uznać za wypadek przy 
pracy, a także przestrzegania Pisma Okólnego Nr 1/2013 DK ws. 
prac, przy których wymagana jest obecność drugiej osoby w celu 
zapewnienia asekuracji. Przedstawiciele Związku zwrócili też uwa-
gę na niezapewnianie pracownikom przerw w pracy, wynikających z 
Regulaminu Pracy oraz zmuszanie tych pracowników do spożywania 
posiłków bezpośrednio na stanowiskach pracy, nie realizowania obo-
wiązku zorganizowania wydawania posiłków profilaktycznych w taki 
sposób, aby uprawniony do nich pracownik miał dostęp do jednego 
gorącego posiłku w 3-4 godzinie pracy w trakcie danej zmiany robo-
czej. Do kontroli skierowany został temat odmawiania potwierdze-
nia pracownikom AMP zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze od dnia podjęcia pracy w tych warunkach 
lub o tym charakterze oraz nie odprowadzania składek na Fundusz 
Emerytur Pomostowych za pracowników od dnia, w którym rozpoczę-
li pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
do dnia zakończenia pracy na tym stanowisku, co powoduje, że Ci 
pracownicy nie mogą w pełni korzystać z uprawnień pracowniczych, 
jak np. z turnusów rehabilitacyjnych w ramach ZFŚS oraz mają zani-
żony staż pracy zatrudnienia w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze do 
celów emerytalnych.

wą pracę lub za pracę o jednakowej wartości, 
a także, że w AMP może występować dyskry-
minacja pracowników, zwłaszcza ze względu 
na płeć pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych i nierobotniczych. So-
lidarność wniosła o sprawdzenie zgodności z 
przepisami prawa zatrudniania pracowników w 
godzinach nadliczbowych ze względu na szcze-
gólne potrzeby pracodawcy oraz w związku z 

nuje utrzymanie dotychczasowej stawki - 3 
zł po okresie min. 14 dni zastępstwa. 
Jedynym plusem jest chęć pracodawcy 
utrzymania dopłat do wynagrodzeń lub 
zasiłków chorobowych. 
Ponadto pracodawca nie wyraził zgody na 
zapisy w ZUZP w zakresie zasad funkcjo-
nowania Społecznej Inspekcji Pracy. 
Znaczące różnice są również w przypadku 
urlopów pracowniczych, gdzie strona związ-
kowa stoi na stanowisku nie stosowania 
zasady proporcjonalności w stosunku do 
pracowników odchodzących na emerytury i 
renty inwalidzkie lub w przypadku zwolnień 
z przyczyn dotyczących pracodawcy. 
Związkowcy przedstawili pracodawcy 
wspólnie uzgodnione  stanowisko dotyczą-
ce rozdziału VII - obowiązki pracodawcy 
oraz rozdziału VIII - zasady BHP, które będą 
przedmiotem kolejnej tury rozmów.

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy potwierdził zastrzeżenia związane z 
czasem pracy, nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, badaniem okolicz-
ności i przyczyn wypadków przy pracy i funkcjonowaniem miejsc do spoży-
wania posiłków. Kontrola PIP w ArcelorMittal Poland S.A. jest przeprowadza-
na w związku ze złożoną przez Solidarność skargą. 

Z ostatniej chwili!!!
Pracodawca przekazał projekt 
Regulaminu ZFŚS na 2021 r. 
W poniedziałek, 5 października br. pracodawca drogą elektroniczną przeka-
zał funkcjonującym w spółce organizacjom związkowym projekt Regulaminu 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal 
Poland S.A. na rok 2021. 
Pracodawca przekazał związkom zawodowym projekt Regulaminu ZFŚS na 2021r. Pro-
jekt ten zostanie przez Solidarność poddany szczegółowej analizie. 
Zgodnie z przepisami prawa - strona społeczna (zakładowe organizacje związkowe 
lub zakładowe organizacje związkowe reprezentatywne) ma 30 dni - licząc od daty 
otrzymania dokumentu - na przekazanie wspólnie uzgodnionego stanowiska w tym 
zakresie. W przeciwnym razie decyzję o wprowadzeniu Regulaminu może podjąć pra-
codawca po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.  
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wadzić prawdziwy dialog między sobą dla 
dobra Polski i Polaków, bo przed nami duże 
problemy do rozwiązania a nie problemy 
partykularne partii politycznych. Szczególną 
uwagę zwrócił, że problem polityki klima-
tycznej to nie tylko sprawa Śląska i Zagłę-
bia, ale dla całego kraju, dla naszej całej go-
spodarki. Nie zgodzimy się by pod naciskiem 
UE przyjmować neutralność klimatyczną do 
2050 r., a tym samym godzić się na likwida-
cję miejsc pracy, na tragedię wielu polskich 
rodzi. „S” gotowa jest na rozmowy i dialog, 
ale zgodnie z porozumieniem paryskim, 
które mówi, że potrzebujemy czasu, a tego 
czasu potrzeba nam do końca tego wieku. 
Przewodniczący zdeklarował solidarność z 
ludźmi z Bałorusi - To nasz obowiązek - jak 
nam pomagano w 80 r. Białorusini wybrali 

drogę wolności i tą 
drogą idą. Jak mó-
wił JP II - tu też nie 
może zabraknąć 
solidarności - przez 
małe i duże „S”. 
Dlatego jesteśmy, 

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda podczas swoje-
go wystąpienia nawiązywał do słów kape-
lana „S” - bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
św. Jana Pawła II, szczególnie podkreśla-
jąc, że bez względu na to jaki sprawujesz 
zawód - jesteś człowiekiem, czyli w miej-
scu pracy musisz być traktowany w spo-
sób podmiotowy, a nie przedmiotowy.
Przewodniczący podkreślił wagę działalności 
Związku na przestrzeni 40 lat Jego istnienia, 
a także zwrócił uwagę, że w po raz pierwszy 
od kilkunastu lat walki udało się wynegocjo-
wać, by w przyszłym roku płaca minimalna 
dla tych, którzy najmniej zarabiają wynosiła 
powyżej 50% przeciętnego wynagrodzenia. 
Piotr Duda mocno zaakcentował, że zwią-
zek zawodowy „S” nie przetrwałby gdyby 
nie jedność ludzkich serc i 
ideały, które nas łączą. A 
tej jedności serc zabrakło 
politykom zjednoczonej 
prawicy. (...) Polska to 
dobro wspólne wszystkich 
Polaków, a nie interesy 
partyjne. Czas najwyższy 
się ocknąć, usiąść i pro-

Wystąpienie 
pracodawcy

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy
Polska to dobro wszystkich Polaków,
a nie interesy partyjne

angażujemy się i pomagamy. 
Minister w Kancelarii Prezydenta RP Anna 
Surówka-Pasek odczytała list od Andrze-
ja Dudy, w którym Prezydent skierował do 
pielgrzymów słowa uznania i podziękowa-
nia dla wszystkich działaczy NSZZ „S”, któ-
rej zasług dla naszego narodu nie sposób 
przecenić. Andrzej Duda mocno zaznaczył, 
że - Wyjątkowy ruch związkowy dbający o 
prawa pracownicze kultywujący etos patrio-
tyczny to wyraz tego, kim jesteśmy. Sama 
zaś nazwa i znak Solidarności należą do dziś 
do najszerzej znanych na świecie symboli 
Polskości. Dlatego skłaniając głowę przed 
jej bohaterami chcę podziękować wszyst-
kim, którzy kontynuują to dzieło. Uważam, 
że budując Polskę sprawiedliwą i solidarną, 
wierną w swojej pamięci i wartościom urze-
czywistniały one ideały sierpnia i zapewniały 
gospodarce narodowej dobre perspektywy 
rozwoju. Dziękuję za to, że zasady solidar-
ności na stałe obecne w polskich sercach 
i sumieniach i nasze wspólne dokonania 
świadczą o ich aktualności.  
Bp Jan Szal w wygłoszonej homilii przyto-
czył przykłady ludzi, którzy całym sercem 
pracowali w królestwie Chrystusa, poświę-
cili się innym - św. Franciszek z Asyży, św. 
Ignacy Loyala, o. Beyzym, św. Matka Tere-
sa z Kalkuty oraz bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ko. Podkreślił, że praca to nie tylko życiowa 
potrzeba służąca zapewnieniu dobrobytu, 
stabilizacji, ale praca dobrze pojmowana 
uszlachetnia człowieka, to ważny element 
wychowania. Uczy współpracy, współdzia-
łania i jest uwarunkowana tym, by była 

poszanowana godność człowieka. Jest ele-
mentem rozwoju i służby. 
Odwołując się do historii duchowny zwró-
cił uwagę, że - 40 lat temu podpisano po-
rozumienia z władzami komunistycznymi, 
zarejestrowano NSZZ „S”. Pojawiło się 21 
postulatów strajkujących, a w jednym z 
nich pojawiły się głosy, by zwrócić uwagę 
na duchową stronę pracy ludzkiej - doma-
ganie się mszy św. transmitowanej przez 
radio - to to, do czego przyzwyczailiśmy się 
w ostatnim czasie, co bardzo było potrzeb-
ne w trakcie pandemii. Transmisje w radio i 
TV są zasługą robotników strajkujących 40 
lat temu i za to serdecznie dziękuję. 
O. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry 
podkreślił natomiast, że rok, który prze-
żywamy jest czasem szczególnym. Wspo-
minamy w nim setną rocznicę wielkiego 
papieża Polaka św. Jan Pawła II, człowie-
ka, z którego ducha zrodził się przed 40-
laty NSZZ „Solidarność” dający początek 
wielkiemu ruchowi społecznemu, dzięki 
któremu nasza Ojczyzna cieszy się wol-
nością. Jest to też rok setnej rocznicy 
Cudu nad Wisłą. 

38 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę pod hasłem „Z Matką Od-
kupiciela. Mocni nadzieją” odbyła się w dniach 19- 20 września br. Podczas uro-
czystości szczególnie mocno akcentowana była podmiotowość ludzi pracujących. 
Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, metropolita rzeszowski, a homilię wygło-
sił bp Jan Szal, biskup przemyski. Obecna była rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Okręgowa Inspekcja Pracy dla szkół 
Finał konkursu OIP w Katowicach 
rozstrzygnięty
Klaudia Leśnik z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku wy-
grała Finał Konkursu wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz o historii powstania NSZZ „Solidarność”, zorganizowa-
nego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
Z inicjatywy p.o. OIP w Katowicach Piotra Kalbron w dniu 25.09.2020 r. w siedzibie OIP 
Katowice zorganizowano dla uczniów szkół ponadpodstawowych Konkurs wiedzy o prawie 
pracy, bhp i działalności PIP oraz o historii powstania NSZZ „S”. Organizatorami konkursu 
byli: OIP oraz Instytut Pamięci Narodowej O. w Katowicach. Honorowy patronat objął Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa ślą-
skiego, a jego celem było popularyzowanie wiedzy na temat działalności PIP oraz po-
wstania NSZZ „Solidarność”, który stał się zwieńczeniem polskiej drogi do wolności.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Kato-
wicach Piotra Kalbron uhonorowała następujących uczniów:
1 miejsce: Klaudia Leśnik z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku,
2 miejsce: Agata Janosz z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie,
3 miejsce: Paweł Jankowski z Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu,

4 miejsce: Mateusz Łaszcz z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Katowicach.
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Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” negatywnie opiniuje 
projekt ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji usta-
wy budżetowej na rok 2021 z dnia 
27 sierpnia 2020 r. Prezydium KK do-
maga się pełnego odmrożenia wyso-
kości odpisów na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, co będzie miało 
pozytywny wpływ na budżet poprzez 
zwiększenie wpływów podatkowych z 
tytułu wzrostu konsumpcji.
Prezydium KK wskazało, iż na negatywną 
opinię zasługują następujące rozwiązania:

zamrożenie wynagrodzeń w jednostkach • 
sektora finansów publicznych, likwidacja 
funduszu nagród w jednostkach sektora 
finansów publicznych oraz niejasne za-
sady przyznawania nagród za szczególne 
osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach 
posiadanych środków na wynagrodzenia,
obniżenie funduszu nagród i zapomóg • 
dla funkcjonariuszy
obniżenie kwoty bazowej, w oparciu • 
o którą zostają wyliczone środki na 
wypłaty nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowaw-
cze, wyodrębniane w budżetach wo-
jewodów oraz ministra właściwego do 
spraw oświaty do poziomu obowiązu-
jącego w dniu 1 stycznia 2018 r.

                  Więcej: www.solidarnosc.org.pl

Europejski Dzień Akcji 
dla Przemysłu Stalowego

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

Premier ma tydzień na rozpoczęcie rozmów 
Forsowanie nowych celów 
klimatycznych UE spotka się 
ze zdecydowanym oporem całej „S”

łania OPZZ, przywołując stanowisko Rady 
Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka”, kry-
tykujące europejską politykę klimatyczną. 
OPZZ domaga się w nim odrzucenia polityki 
klimatycznej UE, ale dwa miesiące wcze-
śniej wzywała do jej przyjęcia: - przejawem 
niebywałego cynizmu i hipokryzji jest stano-
wisko Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Ener-
getyka”, krytykujące europejską politykę 
klimatyczną w sytuacji, gdy dwa miesiące 
wcześniej przedstawiciele OPZZ głosowali 
za przyjęciem dokumentów EKZZ popie-
rających tę politykę. Tymczasem są tam 
zawarte m.in. stwierdzenia zakazujące „ja-
kiegokolwiek wsparcia na inwestycje, które 
zakładają wykorzystanie paliw kopalnych”!
„Solidarność” uznając taką postawę za 
oszustwo pyta w swoim stanowisku: jak 
OPZZ może wzywać do „natychmiastowe-
go odrzucenia nowych celów klimatycznych 
UE”, a jednocześnie na forum EKZZ wzy-
wać Unię Europejską do ich przyjęcia!? Jak 
można w Unii Europejskiej być za, a w Pol-
sce być przeciw?
 - To zwykłe oszustwo, i z tego oszustwa 
liderzy OPZZ muszą wytłumaczyć się pro-
testującym dzisiaj górnikom, energetykom, 
hutnikom i wszystkim pracownikom prze-
mysłów energochłonnych. Podobnie po-
winno postąpić Forum ZZ, które głosowało 
dokładnie tak samo jak OPZZ – czytamy w 
stanowisku.    Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Obecna sytuacja branży wydobywczej, 
energetycznej i przemysłów energochłon-
nych to efekt klimatycznego szaleństwa 
Unii Europejskiej. - Ostrzegaliśmy przed 
tym nie tylko polski rząd, ale też Europej-
ską Konfederację Związków Zawodowych 
(EKZZ), Komisję Europejską oraz bezpo-
średnio jej szefową Ursulę Von der Layen 
– napisali Członkowie Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarności w podjętym  
stanowisku.
Prezydium jednocześnie dodaje, ze „So-
lidarność” jako jedyna organizacja gło-
sowała przeciw zapisom w dokumencie 
EKZZ popierającym „Nową Politykę Prze-
mysłową w Europie” i „Zielony Ład”.
Odnosząc się do obecnej sytuacji w prze-
mysłach: wydobywczym, energetycznym 
i energochłonnym, „Solidarność” ostrze-
ga, że - forsowanie przez polski rząd 
nowych celów klimatycznych Unii Eu-
ropejskiej spotka się ze zdecydowanym 
oporem całej „Solidarności”. Żądamy ich 
odrzucenia, nawet gdyby za sprawą weta 
Polska została w UE osamotniona.
Liderzy „Solidarności” wezwali polski rząd 
do rzeczowego i konstruktywnego dialogu 
z partnerami społecznymi dla wypracowa-
nia polskiej drogi do sprawiedliwej trans-
formacji energetycznej, której celem nad-
rzędnym musi być polska racja stanu.
Bardzo ostro Prezydium KK oceniło dzia-

 Porozumienie 
z rządem w sprawie 

transformacji 
górnictwa

Międzyzwiązkowy Komitet Protesta-
cyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dą-
browskiego podpisał z delegacją rzą-
dową 25 września br. porozumienie 
dotyczące zasad i tempa transfor-
macji sektora górniczego. Ostatnia 
kopalnia węgla energetycznego ma 
zakończyć wydobycie w 2049 roku. 
Pracownicy kopalń otrzymali gwa-
rancje zatrudnienia do emerytury. 
Dominik Kolorz podziękował górnikom pro-
wadzącym od poniedziałku 21 września 
protest pod ziemią. Podkreślił, że to ich de-
terminacja w obronie miejsc pracy pozwo-
liła wynegocjować porozumienie ze stroną 
rządową.       Więcej: solidarnosckatowice.pl

OPZZ głosuje za polityką klimatyczną Unii Europejskiej, a teraz wzywa do jej 
odrzucenia. To niebywały cynizm i hipokryzja – ostro reaguje „Solidarność”. W 
swoim stanowisku z 23 września br. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” wzywa rząd do „rzeczowego i konstruktywnego dialogu z partnerami 
społecznymi dla wypracowania polskiej drogi do sprawiedliwej transformacji”. 
To zdaniem Związku kwestia polskiej racji stanu.

„S” domaga się 
pełnego odmrożenia 
wysokości odpisów 

na ZFŚS

czasie Chiny zwiększyły swoją produkcję. 
Obawiamy się dalszego spadku mocy pro-
dukcyjnych i likwidacji miejsc pracy – mówi 
Andrzej Karol, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Hutnictwa NSZZ „S”. 
Szef hutniczej „Solidarności” podkreśla, że 
trudna sytuacja sektora stalowego, to efekt 
m.in. restrykcyjnej polityki klimatycznej 
prowadzonej przez Unię Europejską, która 
nakłada na producentów działających w tej 
branży coraz większe obciążenia. Kolejnym 
problemem jest wygaśnięcie 30 czerwca 
przyszłego roku przepisów chroniących eu-
ropejski rynek przed importem stali wypro-
dukowanej poza granicami UE.    
                  Więcej: solidarnosckatowice.pl

1 października odbywał się Europejski Dzień Akcji dla Przemysłu Stalowego. 
Celem inicjatywy  koordynowanej przez europejską federację związkową 
IndustriALL European Trade Union było zwrócenie uwagi decydentów i po-
lityków na problemy sektora stalowego spowodowane pandemią COVID-19 
oraz unijną polityką klimatyczną. Przedstawiciele związków zawodwych do-
magają się od rządzących podjęcia konkretnych działań zmierzających do 
ratowania branży.
Akcję prowadzono pod hasłem „Europa potrzebuje stali i stal potrzebuje Europy”. – Pan-
demia tylko pogłębiła kryzys, w obliczu którego stoi europejski, również polski, sektor sta-
lowy. W drugim kwartale tego roku produkcja stali w Europie zmniejszyła się o 40 proc., 
a nowe zamówienia spadły o ponad 70 proc. Europa mocno ucierpiała, a w tym samym 
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Z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” 
Spółka DOMS zorganizowała akcję 
promocyjną dla Członków Związku. 
Każdy Członek NSZZ „Solidar-
ność” otrzyma bon upoważnia-
jący do rabatu 200 zł na usługi 
noclegu, wyżywienia oraz zabiegi 
w Centrum Odnowy Biologicznej 
do realizacji w ośrodkach należą-
cych do DOMS Sp. z o.o.:

Ośrodek Konferencyjno – Wypo-• 
czynkowy HYRNY w Zakopanem, 
ul. Piłsudskiego 20, www.hyrny.pl
Willa Sienkiewiczówka w Zakopa-• 
nem, ul. Zamoyskiego 21, www.
willasienkiewiczowka.pl
Ośrodek Konferencyjno – Wypo-• 
czynkowy ZIEMOWIT w Jarnołtów-
ku 204, www.osrodekziemowit.pl
Ośrodek Konferencyjno – Wypo-• 
czynkowy Savoy w Spale, domy 
Savoy i Żbik, ul. Mościckiego 19, 
www.savoy.com.pl

Bony można wykorzystać w ter-
minie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 
lipca 2021 r.
Osoby posiadające elektroniczną 
legitymację związkową po okaza-
niu jej w recepcji w dniu przyjazdu 
otrzymują dodatkowo 10 % rabatu. 
Rabat przyznawany jest na usługi 
DOMS dla właściciela elektronicz-
nej legitymacji NSZZ „Solidarność”. 
Rabatu nie otrzymują osoby towa-
rzyszące, chyba że posiadają wła-
sną elektroniczną legitymację NSZZ 
„Solidarność”. Wymagana jest wcze-
śniejsza rezerwacja (min. 3 dni). 

A k c j a 
p r o m o c y j n a  D O M S 

n a  4 0  l a t  Solidarnosci

Członkom Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Ar-
celorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza bony dystrybuowane są przez 
Przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych/Biur/Spółek. 
Więcej w Regulaminie dostępnym na naszej stronie internetowej: 
                                        www.hksolidarnosc.pl

,

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dą-
browa Górnicza włączyła się w akcję 

W I E L K A  Z B I Ó R K A 
D L A  S C H R O N I S K A
 K a r m a  w r a c a ! ! !

organizowaną przez Region Śląsko-Dąbrowski. 

Akcja prowadzona jest przez cały październik 2020 r. 
i ma pomóc zwierzętom zaprzyjaźnionych schronisk 
m.in. na terenie Zagłębia i Śląska. 
W ramach zbiórki prosimy o przynoszenie nakrętek, kocy, 
ręczników (mogą być stare, ale czyste, w dobrym stanie), 
żwirku i zabawek, karmy dla zwierząt, akcesoriów oraz środ-
ków higieny (tj. szczotki, smycze, obroże, szelki, podkłady, 
szampony dla zwierząt itp.) 
Powyższe rzeczy zbierane są do pojemnika znajdującego się w 
budynku związkowym DAMM 4 - na korytarzu. 
Dary od Państwa zostaną przekazane do koordynato-
rów zbiórki z początkiem listopada br. 

Za okazaną pomoc dla zwierzaków 
z góry serdecznie dziękujemy!


