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24 Przypominamy pracownikom, że infoli-

nia kadrowa funkcjonuje pod numerem  
32 784 48 84 

w poniedziałki, wtorki i środy w godzi-
nach  7:00 – 15:00 oraz w czwartki w 
godzinach  9:00 – 13:00.

W czwartek 8 października 2020 r. 
organizacje związkowe funkcjonują-
ce w ArcelorMittal Poland S.A. przy-
jęły Stanowisko dotyczące wypłaty 
świadczenia pieniężnego dla pracow-
ników AMP. Konkretnie chodzi o 
kwotę 1.000 zł/pracownika za pracę 
w trudnych warunkach z narażaniem 
zdrowia własnego oraz rodziny pod-
czas pandemii COVID-19.
Organizacje Związkowe wystąpiły do pra-
codawcy z wnioskiem o wypłacenie pra-
cownikom AMP świadczenia pieniężnego 
za wzmożony wysiłek w funkcjonowanie 
Spółki w okresie pandemii w wysokości 
1.000 zł/pracownika w terminie wypłaty 
wynagrodzenia za pracę za miesiąc paź-
dziernik 2020 roku.        Więcej str. 2

To już ponowne wystąpienie spółki w tym roku
Zwolnienia grupowe
w Consensus Company Sp. z o. o. 
Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o konieczności zastoso-
wania zwolnień grupowych przekazała Solidarności spółka Consensus Com-
pany w dniu 7 października br. To już kolejne wystąpienie pracodawcy w 
tym roku dotyczące przeprowadzania tzw. grupówki. 
Pracodawca wszczął procedurę przeprowadzania zwolnień grupowych uzasadniając 
swoje działania kończącym się okresem obowiązywania umowy z głównym klientem - 
ArcelorMittal Poland S.A., wypowiedzeniem porozumienia okołoukładowego w zakresie 
posiłków w AMP oraz ogłoszonym na terenie naszego kraju stanem pandemii. Powyż-
sze przyczyny mogą spowodować, iż w trybie nagłym i nieprzewidzianym może dojść 
do zmiany warunków realizacji umowy u głównego klienta spółki.      Więcej str. 2
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W czwartek, 8 października 2020 r. Prezes ArcelorMittal Poland S.A. przeka-
zał stronie związkowej podjętą decyzję, że Wielki Piec w krakowskim oddzia-
le spółki nie zostanie uruchomiony, a cała część surowcowa poddana zosta-
nie już w tym miesiącu likwidacji. W Krakowie nadal funkcjonować będzie 
część przetwórcza oraz koksownia. Największym problemem do rozwiązania 
pozostają kwestie pracownicze. 
- To trudny dzień dla nas wszystkich - to jedne z pierwszych słów, jakie wypowiedział pre-
zes przekazując stronie społecznej informację o likwidacji części surowcowej w Krakowie. 
Podczas spotkania zaznaczył również, że wbrew pozorom - decyzja ostatecznie wzmocni 
Kraków, gdzie planowane są kolejne inwestycje. Duże nakłady inwestycyjne mają zostać 
poniesione również w części surowcowej w Dąbrowie Górniczej.          Więcej str. 3

Zapadły ostateczne decyzje, które już są realizowane
Wielki Piec w krakowskiej hucie 
nie zostanie uruchomiony

Godziny pracy 
infolinii kadrowej

Szczepienia przeciwko 
grypie pracowników 
ArcelorMittal Poland

Nie wszystkie chętne osoby zosta-
ną zaszczepione przeciwko grypie 
w ramach programu szczepień Arce-
lorMittal Poland S.A. Pomimo starań 
pracodawcy - na rynku farmaceu-
tycznym nie ma wystarczającej ilo-
ści szczepionek, a pracodawca nie 
ma możliwości ich ściągnięcia spoza 
obszaru naszego kraju. 
Pomimo iż wprowadzony w AMP pro-
gram szczepień przewiduje zaszcze-
pienie wszystkich chętnych pracow-
ników i członków ich rodzin - niestety 
ze względów niezależnych nie uda się 
tego uczynić. Problemem jest fizyczny 
brak szczepionek na rynku farmaceu-
tycznym, a AMP ze względu na przepisy 
prawa nie mam możliwości ściągnięcia 
dodatkowych dawek spoza granic Polski. 
W związku z powyższym pracodawca 
wprowadził zasady szczepień.         
             Więcej str. 4

Strona społeczna wystąpiła o podwyżki wynagrodzeń
Stanowisko płacowe na 2021 rok
przekazane pracodawcy

W związku z przedłużającym się 
stanem epidemii wirusa COVID-19 
spółka Sanpro Synergy od 13 paź-
dziernika br. wprowadziła nowe 
godziny otwarcia biura w Dąbrowie 
Górniczej. 
Dąbrowskie biuro Sanpro Synergy czynne 
jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.00- 15.00.      Więcej str. 2

Zmiana godzin 
obsługi 

w Sanpro Synergy

Organizacje 
związkowe wystąpiły 

o dodatkowe 
świadczenie pieniężne

Organizacje związkowe funkcjonujące w Arce-
lorMittal Poland S.A. wystąpiły do pracodawcy 
o rozpoczęcie rozmów dotyczących wzrostu 
wynagrodzeń pracowników spółki na 2021 
r. Stosowne Stanowisko zostało przekazane 
pracodawcy w piątek, 16 października br. 
Związki zawodowe na podstawie zapisów § 31 
ust. 1 i 2 obowiązującego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP wy-
stąpiły do pracodawcy  o dokonanie z dniem 1 
stycznia 2021 roku zmian płacowych dla Pra-
cowników spółki.           Więcej str. 3 



str. 2

C. d. ze str. 1      Związkowcy w uzasadnieniu wniosku o wypłatę dodatkowego świad-
czenia podkreślili, że praca w okresie pandemii w utrudnionych warunkach związanych 
z podwyższonym reżimem sanitarnym oraz stałego zagrożenia epidemiologicznego 
wymaga od pracowników Spółki dodatkowego wysiłku, zaangażowania oraz odpowie-
dzialności za współpracowników i ciągłość produkcji. Zwrócili również uwagę, że okres 
pandemii spowodował dla części pracowników znaczącą utratę dotychczasowych wy-
nagrodzeń i drastyczne pogorszenie ich sytuacji materialnej, a dla pozostałych pracow-
ników spadek wartości nominalnej i realnej ich wynagrodzeń za pracę wskutek braku 
podwyżek płac w 2020 roku i nie wypłacenia po raz pierwszy od wielu lat nagrody za 
wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w danym roku.
Stanowisko zostało przekazane pracodawcy w poniedziałek, 12 października br., a na 
odpowiedź strona związkowa oczekuje w stałej gotowości do rozmów celem ustalenia 
szczegółowych zasad wypłaty przedmiotowego świadczenia pieniężnego.  

Msza św. w intencji
 śp. Władysława 

Molęckiego
Msza święta w intencji śp. Władysła-
wa Molęckiego zostanie odprawiona 
5 listopada br. o godzinie 15.30 w 
Żarkach Letnisko.
Władysław Molęcki - wieloletni działacz 
związkowy i Przewodniczący Solidarności 
w Hucie Katowice w latach 1998 - 2006. 

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, był wieloletnim 
Członkiem Komisji Krajowej „S”. Podczas 
prywatyzacji Polskich Hut Stali był rzeczni-
kiem strony społecznej w negocjacjach z 
przedstawicielami koncernu Mittal Steel.
5 listopada br. w Parafii p.w. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku, 
ul. Grunwaldzka 14 odprawiona zostanie 
Msza św. w intencji śp. Władysława, na 
którą serdecznie zapraszamy. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
z sekretariatem Związku - tel. 61 - 05.

C. d. ze str. 1      Jednocześnie pamiętać 
należy, że w związku z pandemią zale-
cane jest załatwianie wszelkich spraw 
związanych z obsługą Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych przez San-
pro Synergy Sp. z o.o. z wykorzystaniem 
poczty elektronicznej, telefonu, trady-
cyjnej poczty oraz skrzynki nadawczej 
znajdującej się przy wejściu do biura. 
Wszystkie wnioski udostępnione są na 
stronie internetowej Sanpro Synergy:

www.zfss.bppartner.com.pl 
–> Pliki do pobrania.

Wnioski i zapytania należy przesyłać ma-
ilowo na adres 

socjalny.partner@impel.pl 
Kontakt telefoniczny pod numerami:
Obsługa socjalna:

• 32 792 75 69
• 32 735 50 12
• 664 983 553
• 510 015 476

Obsługa turystyczna:
• 32 792 86 05
• 32 792 86 06

Adres do wysyłki dokumentów pocztą 
polską:  

Sanpro Synergy Sp. z o.o.
aleja Józefa Piłsudskiego 90
41-308 Dąbrowa Górnicza

(budynek Unitech 1, 
obok zajezdni tramwajowej).

To już ponowne wystąpienie spółki w tym roku
Zwolnienia grupowe
w Consensus Company Sp. z o. o. 

Zmiana godzin 
obsługi 

w Sanpro Synergy

Termin wypowiedzenia ZUZP biegnie
AMSG w pełni podtrzymuje 
wypowiedzenie ZUZP i porozumień
Podtrzymujemy w całej rozciągłości złożone Państwu wypowiedzenia ZUZP jak 
i Porozumień - napisał Prezes Zarządu ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. w 
odpowiedzi na wystąpienie Solidarności domagające się wycofania pracodawcy 
z podjętych decyzji. Pismo zostało dostarczone do Związku 12 października br. 
Przedstawiciele pracodawcy AMSG nie zgadzają się na wycofanie decyzji co do wypowie-
dzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i porozumień dotyczących premiowania 
oraz wypłaty ekwiwalentu za posiłki profilaktyczne, czyli najważniejszych zapisów regu-
lujących kwestie pracownicze w spółce. Zdaniem pracodawcy Zarząd był uprawniony do 
wypowiedzenia porozumień, pomimo że zostały one zawarte bezterminowo. Na poparcie 
swojego twierdzenia pracodawca na piśmie przytoczył art. 3651 kodeksu cywilnego. 
Ponadto pracodawca zwrócił uwagę, iż wolą spółki jest osiągnięcie poprzez wypowiedzenie po-
rozumień zakończenia stosowania wszelkich powiązań prawnych związanych z zasadami sto-
sowanymi obecnie oraz w przeszłości w zakresie premiowania oraz zasad posiłków/wypłaty 
ekwiwalentu za posiłki, a także ponowne uregulowanie tych kwestii w nowym brzmieniu ZUZP. 
O ile kwestia wypowiedzenie zapisów ZUZP jest jasna - stosowne zapisy w tym zakresie 
zawiera sam ZUZP, o tyle sprawa wypowiedzenia porozumień nadal przez Solidarność uwa-
żana jest za bezpodstawną. Tymczasem ze względu na fakt, iż pracodawca nie wycofał swo-
jej decyzji - okres wypowiedzenia i czas na zawarcie nowego ZUZP biegnie, a pracodawca 

do tej pory nie wyznaczył terminu pierwszego spotkania. Powyż-
sze zachowanie zdaniem Związku jest sprzeczne z zapisami KP i 
świadczy o złej woli pracodawcy.

Za wzmożony wysiłek w okresie pandemii
Organizacje związkowe wystąpiły 
o dodatkowe świadczenie pieniężne

C. d. ze str. 1      Obecnie w spółce zatrudnionych jest ok. 122 pracowników,a praco-
dawca zamierza objąć zamiarem zwolnienia grupowego ludzi zatrudnionych w grupach 
zawodowych: 41 pracowników obsługi bufetów, 30 pracowników kuchni, 5 pracowni-
ków obsługi wydawalni, 6 pracowników logistyki, 1 pracownika administracji oraz 1 
pracownika magazynu. 
Zapowiadane przez pracodawcę zwolnienia mają zostać przeprowadzone w listopadzie br. 
według następujących kryteriów: sytuacja społeczna i rodzinna pracownika, dodatkowe źró-
dło dochodu, osiągnięcie wieku emerytalnego, możliwość skorzystania ze świadczenia przed-
emerytalnego oraz/lub miejsce wykonywania pracy (np. likwidacja poszczególnych bufetów). 
Ostatecznie o kolejności dokonywania zwolnień będzie decydować aktualna sytuacja ekono-
miczna Consensus Company i szybkość oraz wartość zmniejszania się przychodów spółki. 
Pracodawca poinformował, że świadczenia pieniężne związane z wypowiedzeniem 
umów pracownikom ustalane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jed-
nak wyraził chęć skonsultowania zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego z 
organizacjami związkowymi oraz zawarcia porozumienia w tym zakresie. W przypadku 
nie zawarcia takiegoż porozumienia w terminie do 30 dni licząc od daty zawiadomienia 
- zgodnie z przepisami prawa - zasady postępowania przy rozwiązaniu umów o pracę 
zostaną określone w Regulaminie wydanym przez pracodawcę. 
Przypominamy, że spółka Consensus już w tym roku rozpoczynała procedurę zwolnień 
grupowych ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną spółki w związku z 
pandemią, zatorami płatniczymi od kontrahentów, a zwolnienia miały dotyczyć ok.23 
pracowników i miały zostać przeprowadzone w czerwcu. Ostatecznie - ze względu na 
uwarunkowanie przez Solidarność przystąpienia do rozmów nt. porozumienia dającego 
możliwość skorzystania przez spółkę z zapisów tzw. Tarczy antykryzysowej wycofa-
niem zapowiadanych zwolnień - do zwolnień nie doszło. 



str. 3

ści kolejnych - z przekazanych informa-
cji wynika, iż na przestrzeni 12-15 m-cy 
bardzo duża grupa pracowników nabędzie 
uprawnienia emerytalne) ostatecznie - 
wg. przewidywań pracodawcy - pozosta-
nie ok. 200-250 ludzi, dla których trzeba 
będzie znaleźć jakieś rozwiązanie.  
Jeżeli chodzi natomiast o krakowską część 
przetwórczą - dwie walcownie, linia ocyn-
kowania i malowania blach - pracodawca 
zapewnił, że (podob-
nie jak koksownia) 
będzie nadal funk-
cjonować na bazie 
półproduktów do-
starczanych głównie 
z dąbrowskiej sta-
lowni.  
Produkcja surówki 
ma zostać skoncen-
trowana w Dąbrowie 
Górniczej na dwóch 
piecach. Taka orga-
nizacja ma przede 
wszystkim pozwolić 
firmie przetrwać, 
poprawić konkuren-
cyjność, zapewnić 
klientom produkt 
zarówno w wyma-
ganej jakości, jak i 
ilości. Nowa konfi-
guracja krakowskie-
go oddziału ma za-
pewnić rentowność, 
zdrowy i zrównowa-
żony rozwój w dłu-
giej perspektywie.
Wielki piec i sta-
lownia zostały tym-
czasowo wyłączone 
w listopadzie 2019 
roku z powodu spad-
ku zapotrzebowa-
nia na stal i dużego 
wolumenu importu 
wyrobów stalowych 
spoza krajów UE. 
Pracodawca przez 
cały ten okres cza-

C. d. ze str. 1     Proces zamknięcia Wiel-
kiego Pieca i Stalowni w Krakowie ma się 
rozpocząć jeszcze w październiku i szacu-
je się, że potrwa kilka tygodni.  
Za przyczynę podjętej decyzji pracodaw-
ca podał negatywne skutki panującej 
pandemii, a także:

brak skutecznych środków ochrony • 
europejskiego rynku i niedawna de-
cyzja Komisji Europejskiej o kolejnym 
zwiększeniu kontyngentów bezcłowych 
na import wyrobów stalowych spoza 
UE w czasie, gdy zapotrzebowanie na 
stal w Europie gwałtownie spadło;
wysokie koszty energii i wprowadzenie • 
dodatkowych opłat w ramach rynku 
mocy, który wejdzie w życie w stycz-
niu 2021 roku;
brak równowagi pomiędzy europejski-• 
mi producentami stali i producentami z 
krajów trzecich, którzy, w przeciwień-
stwie do hutnictwa w UE, nie ponoszą 
kosztów związanych z EU ETS (euro-
pejski system handlu uprawnienia-
mi do emisji CO2). Ceny uprawnień 
do emisji rosną, a nie wprowadzono 
jeszcze mechanizmu węglowej opłaty 
wyrównawczej – to negatywnie odbija 
się na konkurencyjności europejskich 
producentów stali.

Łączny efekt tych wszystkich czynników 
to ucieczka emisji, czyli przenoszenie 
produkcji poza Europę – do krajów, w 
których nie obowiązuje ETS.
Najważniejszym problemem, jaki w tej 
sytuacji występuje jest czynnik ludzki - 
pracownicy krakowskiej surowcówki. De-
cyzja o jej zamknięciu w sposób pośredni 
i bezpośredni dotknęła w sumie ok. 1.200 
osób zatrudnionych w AMP (doliczyć do 
tego należy szereg ludzi z firm współpra-
cujących). Dotychczas część z tych pra-
cowników przesunięto na inne zakłady 
uzupełniając występujące w nich wakaty, 
część wysłana została na postojowe, duża 
grupa pracowników pozostała także w za-
kładach doglądając instalacji. Sporo ludzi 
zdecydowało się skorzystać z uprawnień 
emerytalnych. 
Po powyższych ruchach oraz możliwo-

Zapadły ostateczne decyzje, które już są realizowane
Wielki Piec w krakowskiej hucie 
nie zostanie uruchomiony

Strona społeczna wystąpiła o podwyżki wynagrodzeń
Stanowisko płacowe na 2021 rok
przekazane pracodawcy
C. d. ze str. 1      W przekazanym stanowisku dotyczącym przy-
rostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników Arce-
loMittal Poland i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2021 roku. 
związkowcy wnieśli o:

podwyższenie płac zasadniczych pracowników Spółki obję-• 
tych ZUZP o kwotę 400 zł/pracownika;
włączenie do płacy zasadniczej każdego uprawnionego pra-• 
cownika „metodą na wprost” kwoty 80 zł, wypłacanej obec-
nie jako odrębny składnik płacowy pod kodem „dodatek 
układowy”;
wypłacenie nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spół-• 
ki w 2020 roku w wysokości 2.500 zł dla każdego Pracowni-
ka AMP lub Spółki Zależnej, w terminie uzgodnionym przez 
Strony ZUZP;
pozostawianie (redystrybucję) środków finansowych z • 
wynagrodzeń po odchodzących Pracownikach do dyspo-

być przesuwane na wzrost wynagrodzeń na stanowiskach 
nierobotniczych;
dokonanie uzgodnienia o następującej treści: „Strony usta-• 
lają, iż stosownie do Komunikatu ze spotkania z Dyrektorem 
Generalnym z 14.02.2014 r., zasady rozliczania czasu pracy 
pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających 
dni wolnych od pracy będą kontynuowane nie krócej jak do 
31.12.2021 r.” 

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ZUZP stosowne porozu-
mienie w zakresie podwyżek płac powinno zostać zawarte do 
końca IV kwartału - tj. do 31 grudnia 2020 r., chyba że stro-
ny zdecydują o przesunięciu tego terminu. Dlatego też strona 
związkowa wniosła do pracodawcy o niezwłoczne rozpoczęcie 
negocjacji płacowych. 
Pod stanowiskiem podpisało się w sumie 
14 związków. 

zycji Dyrektorów Zakładów/Biur Spółki 
na wzrost płac zasadniczych Pracow-
ników w danej jednostce organizacyj-
nej, z zastrzeżeniem, że zwolnione 
środki finansowe w wyniku odejścia 
ze stanowiska robotniczego nie mogą 

su zapewniał, iż zatrzymanie krakowskiej 
surowcówki jest tylko tymczasowe. 
W związku z ogłoszoną decyzją, która ak-
tualnie - jak podkreślili przedstawiciele 
pracodawcy - przeszła w fazę realizacji, 
Solidarność krakowskiego oddziału przyję-
ła Stanowisko, w którym zobowiązuje się 
do podejmowania wszelkich działań mają-
cych na celu ochronę pracowników huty i 
hutniczych spółek. W dniu 9 października 
Związek wprowadził w swoich strukturach 
pogotowie strajkowe i podkreślił, że w 
obronie miejsc pracy jest gotowy posunąć 
się poprzez różnego rodzaju sprzeciw aż 
do najostrzejszych form protestu, ze straj-
kiem włącznie.               Więcej str. 4
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C. d. ze str. 1       Jak poinformował pra-
codawca - w pierwszej kolejności za-
szczepieni zostaną pracownicy, któ-
rzy złożyli stosowną deklarację chęci 
przystąpienia do programu szczepień 
w AMP w 2020 r. i którzy korzysta-
li z tegoż programu (w AMP) syste-
matycznie minimum na przestrzeni 3 
ostatnich lat - 2017 - 2019. 
W miarę możliwości - wraz z kolejnymi 
dostawami szczepionek programem zo-
staną objęci pracownicy, którzy złoży-
li stosowną deklarację przystąpienia do 
programu szczepień w AMP w 2020 r. i 
ukończyli 50 rok życia. 
Następne dawki szczepień zostaną prze-
znaczone dla pozostałych pracowników, 
którzy wyrazili chęć przystąpienia do pro-
gramu, a w przypadku większej dostępno-
ści szczepionek programem zostaną objęci 
również pełnoletni członkowie rodzin pra-
cowników, którzy zamieszkują z nimi w 
tym samym gospodarstwie domowym. 
Osoby, które złożyły deklaracje o przy-
stąpieniu do programu szczepień w 2020 
r. zostaną telefonicznie poinformowane o 
dostępnym terminie szczepienia. 
Na szczepienie należy zgłosić się osobiście 
wraz z dowodem potwierdzającym tożsa-
mość pracownika (może być legitymacja 
pracownicza) w ośrodku medycyny pra-
cy, gdzie należy wypełnić oświadczenie 
zawierające zgodę na wykonanie iniekcji. 
W przypadku pracowników dąbrowskiego 
oddziału AMP oraz pracowników z Sosnow-
ca szczepienia odbędą się w Unimedzie  w 
pokoju zabiegowym znajdującym się na 
parterze budynku. W Świętochłowicach 
zostanie zorganizowane szczepienie wy-
jazdowe - 19 października - do oddziału 

C. d. ze str. 3     Krakowska Solidarność 
wezwała Rząd RP do podjęcia rozmów z 
właścicielami koncernu ArcelorMittal. 
W poniedziałek, 12 października zorga-
nizowane zostało spotkanie przewodni-
czących największych organizacji związ-
kowych funkcjonujących w krakowskim 
oddziale AMP, podczas którego Związ-
kowcy zdecydowali o utworzeniu Między-
związkowego Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego, którego zadaniem będzie 
koordynacja dalszych działań. 
Przedstawiciele załogi wystosowali także 
pismo do Premiera RP, w którym domaga-
ją się od Rządu RP interwencji w sprawie  
likwidacji części surowcowej w Krakowie,  
osobistej obecności Premiera w Krakowie  
oraz skutecznych rozmów z właścicielami 
koncernu AM.  

Wystąpienie 
pracodawcy

Niestety, nie wszyscy chętni zostaną zaszczepieni
Szczepienia przeciwko grypie 
pracowników ArcelorMittal Poland

AMP pojedzie lekarz wraz z pielęgniarką. 
Szczepienia są opłacone przez pracodawcę. 
Pamiętać jednak należy, że pracownik po-
krywa koszty podatku i ubezpieczeń spo-
łecznych wykonanego świadczenia, któ-
re zostaną potrącone poprzez listę płac w 
średniej wysokości 18,42 zł/osobę. Dokład-
na kwota będzie widoczna na pasku płaco-
wym pracownika, ponieważ ostateczna jej 
wysokość uzależniona jest od indywidual-
nych warunków rozliczeniowych pracownika 
wynikających z przepisów podatkowych. 
Pracodawca przypomniał również o dodatko-
wych możliwościach szczepień przeciwko gry-
pie, w tym m.in. w ramach ubezpieczenia:

PZU Zdrowie - pakiet Komfort, • 
Komfort Plus oraz Optimum, któ-
re raz w roku gwarantują bezpłatne 
szczepienie w dowolnej placówce z li-
sty PZU bez kosztu dla pracownika wy-
nikającego z podatku i ubezpieczeń; 
w ramach ubezpieczenia • Medicover 
- osoby objęte opieką profilaktyczną 
mogą bezpłatnie skorzystać ze szcze-
pienia w dowolnej placówce partner-
skiej bez kosztu dla pracownika wyni-
kającego z podatku i ubezpieczeń; 
w ramach • NFZ szczepienia są z 50% re-
fundacją (na receptę) dla: dzieci w wieku 
3-5 lat, dorosłych do 65 r. ż. z chorobami 
współistniejącymi (choroby metabolicz-
ne, kardiologiczne, oddechowe) oraz po 
transplantacjach, kobiet w ciąży, doro-
słych w wieku 65-75 lat. Dla osób pow. 
75 r. ż. szczepionka w ramach NFZ na 
podstawie recepty jest bezpłatna. 

W tym roku zainteresowanie programem 
szczepień jest wyjątkowo duże, co z pew-
nością ma związek z panującą pandemią. 
Jak informowali przedstawiciele praco-
dawcy - tylko w rejonie śląsko-dąbrow-
skim aż 979 pracowników (również z in-
terim) i członków ich rodzin zadeklarowało 
chęć zaszczepienia. W Krakowie wolę taką 
wyraziło 716 zatrudnionych i członków ich 
rodzin, a w Zdzieszowicach 1.124. 

Stanowisko strony społecznej i pracodawców
WRDS do Rządu w sprawie hutnictwa 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach wystosowała Stanowisko, 
w którym wzywa Rząd RP do pilnego podjęcia dialogu z przemysłem na rzecz 
ograniczenia kosztów i obciążeń regulacyjnych nakładanych na przedsiębiorców 
z sektora stalowego, poprzez powołanie zespołu roboczego na rzecz wypracowa-
nia nowych rozwiązań zabezpieczających sytuację konkurencyjną hutnictwa na 
arenie międzynarodowej. Stanowisko zostało przekazane 5 października br. 
Katowicka WRDS w podjętym stanowisku zaznaczyła priorytety, na których Rząd po-
winien się skupić, w tym m.in:

podjęcie pilnych działań na poziomie europejskim zmierzających do zastosowania • 
przez Komisję Europejską wszelkich dostępnych narzędzi chroniących rynek przed 
nieuczciwym importem wyrobów hutniczych;
zapewnienie finansowego wsparcia transformacji sektora stalowego z funduszy • 
unijnych w ramach Europejskiego oraz krajowego Recovery Action Plan;
obniżenie kosztów rynku mocy dla odbiorców energochłonnych od 1 stycznia 2021 • 
r. poprzez reparametryzację opłaty mocowej lub ewentualnie zawieszenie jej pobie-
rania (zapewnienie, że od 1 stycznia 2021 r. przemysł energochłonny będzie ponosił 
koszt opłaty mocowej w wysokości nie większej niż było to zakładane w 2017 r. w 
trakcie prac nad ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy);
wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. rozwiązań umożliwiających przemysłowym odbior-• 
com energii realny udział w mechanizmach zarządzania popytem na energię elektrycz-
ną w ramach regulacyjnych usług systemowych (DSR), równoległych do rynku mocy;
reparametryzacja ulgi od kosztów wsparcia OZE i kogeneracji od 1 stycznia 2021 r. • 
(maksymalny stopień ulgi powinien przysługiwać odbiorcom o współczynniku ener-
gochłonności powyżej 20%);
wprowadzenie indywidualnych taryf dystrybucyjnych dla dużych odbiorców od 1 • 

stycznia 2022 r.;
intensyfikacja działań mających na celu obniżenie hurto-• 

wych cen energii.

Wielki Piec 
w krakowskiej hucie 

nie zostanie 
uruchomiony

Zawieszenie szkoleń 
nieobligatoryjnych

Po interwencji dąbrowskiej Solidarno-
ści w spółce PUK Kolprem wstrzymane  
zostały szkolenia TakeCare 2 i poucze-
nia okresowe. Podobna sytuacja miała 
miejsce w ArcelorMittal Poland S.A. na 
wniosek strony społecznej. 
Z wnioskiem o wstrzymanie szkoleń Take-
Care, audytów i innych szkoleń nieobliga-
toryjnych wystąpiła Solidarność 15 paź-
dziernika br., a powodem wystąpienia jest  
troska o zdrowie pracowników i ich rodzin, 
a także o ciągłość świadczenia usług przez 
Spółkę. Wystąpienie związane jest z szyb-
kim wzrostem zachorowań w Polsce na CO-
VID-19, a organizacja bezpośrednich kon-
taktów pracowników z różnych jednostek 
organizacyjnych Spółki podczas szkoleń 
powoduje dodatkowe zagrożenie epide-
miologiczne oraz pozostaje w sprzeczności 
z zasadami sanitarnymi obowiązującymi w 
Grupie ArcelorMittal (tj. zakaz organizacji 
bezpośrednich spotkań).
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NSZZ „Solidarność” walczy od wielu lat, aby wprowadzić mechanizm prawny, 
który gwarantowałby minimalne wynagrodzenie za pracę na poziomie przy-
najmniej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Co prawda, w ostatnich la-
tach, za rządów Zjednoczonej Prawicy, minimalna pensja zaczęła znacząco 
rosnąć, ale wciąż zależy to przede wszystkim od decyzji rządu. W 2019 r.  
NSZZ „Solidarność” zainicjował dyskusję o europejskiej płacy minimalnej.
Premier Donald Tusk obiecał związkom zawodowym przy okazji negocjacji pakietu an-
tykryzysowego, że do końca 2009 r. powstanie harmonogram dojścia płacy minimalnej 
do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wobec braku realizacji przez rząd PO-PSL 
złożonej obietnicy, „S” zebrała 300 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, 
która zakładała stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia do wysokości 50 
proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tem-
pem wzrostu gospodarczego. Jednak mimo poparcia tak dużej liczby obywateli, projekt 
został zignorowany przez rządzącą wówczas koalicję.
Rządy Zjednoczonej Prawicy przyniosły wzrost płacy minimalnej, w przyszłym roku ma 
ona wynieść nawet ponad 50 proc. przewidywanego średniego wynagrodzenia. Jednak 
to nie załatwia sprawy, bo minimalna płaca wciąż zależy od decyzji polityków. Szansą na 
uregulowanie tej sprawy może stać się wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej.
W lutym br. ponad 80 proc. central związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych opowiedziało się za europejską płacą minimalną. Ma ona wynosić 
50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. Był to sukces NSZZ „S”, który skupił 
wokół tego przedsięwzięcia największe centrale Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj EKZZ 
reprezentujący ponad 60 mln pracowników ma pełny mandat, by na forum KE zabiegać o 
nową dyrektywę. Przeciwne były centrale związkowe z krajów skandynawskich i Słowacja, 
które lobbowały za innymi rozwiązaniami. – Jeśli uda się przeforsować dyrektywę o europej-
skiej płacy minimalnej, będzie to wielki krok do ujednolicenia unijnego rynku pracy – mówił po 
głosowaniu w EKZZ przewodniczący „Solidarności”.               Więcej: solidarnosc.org.pl

ku jednolitego europejskiego superpań-
stwa. Jednym z istotnych narzędzi tego 
nacisku, które dodatkowo pozostaje w 
sprzeczności z zasadami wolnego rynku, 
jest unijny system handlu emisjami ETS. 
Oczywistym jest, że wbrew licznym we-
zwaniom UE nie zrezygnuje z tego syste-
mu – czytamy.
„S” wezwała rząd do rozmów i postawiła 
istotne pytania: jak polskie władze będą 
realizowały cel rozwoju gospodarczego 
Polski, generującego odpowiednią liczbę 
dobrych i wysokopłatnych miejsc pracy, 
jak rząd zamierza dla tego rozwoju za-
pewnić bezpieczeństwo energetyczne, 
które będzie odpowiadało wyzwaniom 
rozwijającej się gospodarki oraz jak w 
perspektywie kilku, kilkunastu i kilku-
dziesięciu lat będzie wyglądał polski mix 
energetyczny i jakie środki rząd zamierza 
na to przeznaczyć? - To są fundamentalne 
pytania, na które w trybie pilnym NSZZ 
„Solidarność” oczekuje odpowiedzi, opar-
tych o wiarygodne analizy skutków spo-
łecznych i kosztów realizowanych przez 
rząd działań.
Jednocześnie Związek oczekuje podjęcia 
„pilnych i rzeczywistych rozmów” w tym 
zakresie. Stanowisko zostało rozesłane 
do najważniejszych osób w państwie.
                  Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Sukces Solidarności rozszerzany na Europę
Minimalna pensja – krajowa i europejska!

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

Związek żąda przedłożenia dokumentów 
Solidarność wzywa Rząd do rozmów 
w sprawie transformacji energetycznej

a nie ewolucyjny odwrót od energetyki 
opartej na węglu i skraca tę perspekty-
wę nawet o kilkanaście lat – napisali we 
wspólnym stanowisku.
Zdaniem „S” prawdziwym celem unijne-
go „Zielonego Ładu” jest marginalizowa-
nie wschodzących gospodarek z Europy 
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, 
oraz działanie na rzecz federalizacji Unii 
Europejskiej. - Prezydium Komisji Kra-
jowej NSZZ „S” oraz Zespół ds. polityki 
klimatycznej KK stwierdza, że prowa-
dzona od 2007 r. polityka klimatyczna 
UE pod pozorem ochrony klimatu, to w 
istocie program zmierzający do margi-
nalizacji rozwijających się gospodarek, 
w tym polskiej, jak i wymuszanie fede-
ralizacji państw narodowych w kierun-

6 października odbyło się połączone po-
siedzenie Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” oraz Zespołu ds. 
polityki klimatycznej Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. W trakcie kilkugo-
dzinnej dyskusji przeanalizowano sy-
tuację w firmach branży wydobywczej, 
energetycznej i sektorach energochłon-
nych. Zdaniem Związku Rząd nie mówi 
prawdy na temat działań w tym obszarze. 
- Analizując przebieg ostatnich wyda-
rzeń, w tym działania i zaniechania rzą-
du w tej dziedzinie, wyraźnie widać, że 
w zakresie transformacji energetycznej 
nie ma przed Polską perspektywy  50-60 
lat. Nie ma nawet perspektywy do 2050 
r. deklarowanej w ramach podpisanych 
ostatnio górniczych porozumień. Wręcz 
przeciwnie, ważąc plany rewitalizacji 
konwencjonalnych bloków energetycz-
nych i rezygnację z budowy nowych, już 
dzisiaj widać naciski na likwidację więk-
szości z nich. To oznacza rewolucyjny, 

 Kwota wolna 
od podatku jest 

w Polsce 
drastycznie niska

Rząd pracuje nad nowelizacją ustaw 
podatkowych, zapowiadając likwida-
cję ulgi abolicyjnej. Oznacza to, że nie-
którzy Polacy, pracujący za granicą, 
zapłacą wyższe podatki. Temu pomy-
słowi sprzeciwia się Solidarność. Dla-
czego? Mówił o tym Marek Lewandow-
ski, rzecznik prasowy KK NSZZ „S”. 
- Ulga abolicyjna dotyczy przede wszystkim 
tych, którzy zarabiają za granicą i płacą 
podatki. Powstaje wtedy różnica pomiędzy 
wysokością podatków tam, a płaconych w 
Polsce. Dzięki uldze abolicyjnej pracownicy 
nie ponosili wyższych kosztów. Jej likwida-
cja spowoduje, że bardzo duża grupa osób 
będzie dodatkowo obciążona podatkami - 
mówił Marek Lewandowski. - Od wielu lat 
apelujemy i zwracamy na to uwagę. Pra-
cownicy etatowi są nadmiernie obciążeni 
podatkami w stosunku do tych, którzy żyją 
z kapitału i działalności gospodarczej.
Jakie rozwiązania zaakceptowałaby Solidar-
ność? – Przede wszystkim zwracamy uwa-
gę na to, że takim narzędziem chroniącym 
pracowników przed nadmiernymi kosztami i 
nadmiernym opodatkowaniem jest wyższa 
kwota wolna od podatku, która w Polsce jest 
drastycznie niska. To najlepsza droga i kie-
runek do tego, aby szczególnie pracownicy 
najemni, którzy płacą wysokie podatki, mieli 
zmniejszone obciążenia podatkowe. Nie ma  
sensu szukać zawiłych rozwiązań. Lepiej 
uprościć tę sytuację, a więc podnieść kwo-
tę wolną od podatku – podkreślał w „Głosie 
Pracownika” Marek Lewandowski.  
                               Źródło: solidarnosc.org.pl

- Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy przez polski rząd błędnie informo-
wani, jakoby Polska wynegocjowała własną drogę sprawiedliwej transforma-
cji energetycznej. Nie wiemy też, co polski rząd zadeklarował w ramach ne-
gocjacji nowego unijnego budżetu, który jak przypominamy zakłada przede 
wszystkim realizację unijnej polityki „Sprawiedliwej transformacji” opartej 
o „Zielony ład” – napisała w przyjętym stanowisku „Solidarność”. Związek 
domaga się rozmów i chce poznać dokumenty.
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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 - 7 zł 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. 

Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,

Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09  Nakład 1.500 egz.

W s t ą p 
d o  n a s
b o  wa r t o ! 

- 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 wy-
korzystać na dowolnie wybrany seans zarów-
no w technologii 2D, jak i 3D w kinach zlokali-
zowanych: w Dąbrowie Górniczej - CH Pogoria 
oraz w Sosnowcu. Po wybraniu filmu należy zgłosić się wraz z kuponem do kasy kina i wymienić go na bilet.  
Kupony są do nabycia przez Członków Solidarności w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok. 6. Zaintere-
sowane osoby są zobowiązane do osobistego odbioru biletów. 
Ilość kuponów na 1 osobę w danym  miesiącu jest ograniczona (2 sztuki), kupony są dostępne przez cały mie-
siąc. 

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 (parter). 

Dary od Państwa zostaną przekazane do koordynatorów zbiórki z początkiem listopada br. 
Za okazaną pomoc dla zwierzaków z góry serdecznie dziękujemy!

Zorganizowani mają lepiej - pamiętaj
Budynek zwiazkowy DAMM 4 pok. nr 6

telefon: 32 776 61 05  e-mail: hksol@poczta.onet.pl


