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26 października br. pracodawca ArcelorMittal Business Center of Excellence 
Poland Sp. z o. o. Sp. K. wystąpił do strony związkowej o dokonanie zmian 
w obowiązującym Regulaminie Wynagradzania w zakresie rozdziału IV - 
Świadczenia związane z pracą. Przedstawiciele pracowników mają okres 30 
dni na przedstawienie wspólnie uzgodnionego stanowiska w tej sprawie. 
Pracodawca w przedstawionym projekcie nowego Regulaminu Wynagradzania dla 
pracowników AMBCOE - w porównaniu do obecnie obowiązującego - usunął zapisy 
dotyczące wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych.  
                 Więcej str. 2 

28 października br. organizacje związkowe będące sygnatariuszami  Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland 
S.A. przekazały pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko ws. wzrostu 
miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 
i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2022 roku. Chociaż pracodawca deklaruje 
zakończenie negocjacji do końca 2021 r. - do dnia dzisiejszego nie ma odpo-
wiedzi na związkowe wystąpienie.                                        Więcej str. 3
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Po interwencji NSZZ Solidarność w HR
Pracownik bezwzględnie ma znać ocenę 
wystawioną mu przez przełożonego

Pracownicy AMSG 
inkorporowani do AMP 
na mocy art. 231 KP

29 października br. pracodawca ofi-
cjalnie poinformował stronę społeczną 
o planowanym połączeniu spółki Arce-
lorMittal Service Group z ArcelorMittal 
Poland S.A.  Według zapowiedzi - pra-
cownicy AMSG przejdą do AMP na mocy 
art. 231, a termin operacji wyznaczony 
został na połowę grudnia br. 
Jak przekazał pracodawca - połączenie 
AMSG i AMP nastąpi poprzez przeniesie-
nie całego majątku spółki AMSG na spół-
kę AMP w drodze sukcesji uniwersalnej. 
                                    Więcej str. 2   

Dodatkowe 
świadczenie socjalne

w AMP
Po raz drugi w tym roku w Arcelor-
Mittal Poland S.A. wypłacone zo-
stanie dodatkowe świadczenie z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. Wysokość świadczenia 
uzależniona jest od osiąganego do-
chodu w rodzinie.      Więcej str. 2 

Od 1 stycznia 2022 r. zmiana sposobu załatwiania spraw
Pracownicy otrzymają 
nowe narzędzie do obsługi ZFŚS
Od stycznia 2022 r. pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. mają otrzymać nowe 
narzędzie do obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Za pomo-
cą aplikacji SocialPartner będą mogli z każdego dowolnego miejsca składać 
wnioski o świadczenia z ZFŚS, monitorować ich poprawność, statut, a także 
mieć stały dostęp do konta i informacji o dofinansowaniach.   Więcej str. 3

Stanisław Ból 
Dyrektorem HRLikwidacja nagród jubileuszowych i odpraw em. - rent.

Zmiany w Regulaminie Wynagradzania 
AM Business Center Of Exellence

Świadczenie 
z ZFŚS

w Sanpro Synergy
Pracownicy Sanpro Synery Sp. z o. o. 
otrzymają dodatkowe świadczenie z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. Wysokość świadczenia 
została zróżnicowana w zależności 
od osiąganych przez pracowników 
dochodów w rodzinie. 
Zgodnie z ustaleniami Komisji - świad-
czenie wypłacone będzie pracownikom 
wg stanu zatrudnienia na dzień 1 listo-
pada 2021r. i pozostającym w zatrud-
nieniu na dzień wypłaty świadczenia (wg 
daty złożenia wniosku 25 listopada lub 
22 grudnia br.)              Więcej str. 2

Stanisław Ból od 1 listopada 2021 r. 
mianowany został Dyrektorem HR w 
ArcelorMittal Poland S.A. W spółce 
dokonano szereg zmian organizacyj-
nych,  przy wprowadzaniu których 
firma kierowała się priorytetami biz-
nesowymi. 
Jak poinformował Dyrektor Generalny 
AMP - przy wprowadzaniu zmian organi-
zacyjnych spółka kieruje się m. in. priory-
tetami takimi jak bezpieczeństwo, dekar-
bonizacja, różnorodność i integracja oraz 
dialog społeczny.           Więcej str. 4

Na dzień 28 lutego 2022 r. wyznaczony został termin zakończenia oceny 
pracowników za rok 2021. Każdy pracownik powinien znać wynik oceny wy-
stawionej mu przez przełożonego - podkreślili przedstawiciele HR podczas 
spotkania ze stroną związkową w dniu 5 listopada br. Mało tego - nie zga-
dzając się z wystawioną oceną - każdy pracownik ma prawo do odwołania 
w tym zakresie.  
Solidarność podczas spotkania z HR podjęła interwencję w zakresie ocen pracowników  
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.                  Więcej str. 3

Negocjacje mają zakończyć się do końca 2021 r.  
Stanowisko płacowe przekazane,
oczekiwanie na odpowiedź pracodawcy



str. 2

C. d. ze str. 1        Główna Komisja Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland 
S.A podjęła decyzję o wypłacie uprawnionym do korzystania z ZFŚS pracownikom 
drugiego w tym roku świadczenia dodatkowego z ZFŚS. Zadaniem świadczenia jest 
wsparcie przygotowania pracowników do Świąt Bożego Narodzenia.                 
Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie stosownego wniosku w formie elektronicz-
nej, a także w przypadku pracowników, którzy nie złożyli do tej pory Informacji o docho-
dach w rodzinie na potrzeby ZFŚS na 2021 r. lub dane w dotychczasowej Informacji uległy 
zmianie - dostarczenie tych informacji do spółki obsługującej fundusz - Sanpro Synergy. O 
dodatkowe świadczenie mogą ubiegać się pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w 
dniu złożenia wniosku, uprawnieni do korzystania z ZFŚS. Wysokość świadczenia uzależnio-
na jest od osiąganego przez uprawionego pracownika dochodu w rodzinie i wynosi:

przy dochodzie na osobę w rodzinie do 2.100 zł - 600 zł;• 
przy dochodzie 2.100,01 - 5.000,00 - 400 zł;• 
przy dochodzie pow. 5.000,00 zł - świadczenie nie przysługuje• . 

Wnioski o wypłatę świadczenia należy składać w terminie od 2 listopada br. do 17 
grudnia 2021 r. do Sanpro Synergy na adres e-mail: socjalny.partner@impel.pl
Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej: hksolidarnosc.pl 

Paczki miko-
łajkowe dla 
uprawnionych 
dzieci Człon-
ków MOZ NSZZ 
„Solidarność” 
ArcelorMittal 
Poland S.A. - 
Dąbrowa Gór-
nicza wyda-
wane będą w 
terminie od 30 
listopada br. 
I n f o r m u j e m y Członków Związku, iż 
w ramach akcji Mikołajki 2021 paczki dla 
uprawnionych dzieci wydawane będą od 
wtorku 30 listopada br. w siedzibie Związ-
ku - DAMM 4, pok. nr 11 w godzinach 
7.00 - 15.00. Przy odbiorze upominku 
niezbędne jest okazanie dokumentu po-
twierdzającego tożsamość. 
Przypominamy jednocześnie, że w tym 
roku uprawnionymi do upominku są dzie-
ci urodzone w okresie od 1 stycznia 2006 
r. do dnia 31 października 2021 r., a wa-
runkiem koniecznym do otrzymania pacz-
ki jest opłacona składka członkowska za 
październik 2021 r. oraz dostarczony do 
Związku akt urodzenia dziecka. 
Paczki wydawane będą z zachowaniem 
pełnych zasad reżimu sanitarnego. 

Wsparcie na Święta Bożego Narodzenia
Dodatkowe świadczenie socjalne 
w ArcelorMittal Poland S.A.

C. d. ze str. 1       Powyższe oznacza przejście AMSG na innego pracodawcę w rozu-
mieniu art. 231 Kodeksu Pracy i na mocy tego artykułu pracownicy AMSG, którzy w 
spółce jeszcze pozostali (7 osób) - staną się pracownikami AMP, która wstąpi w prawa 
i obowiązki dotychczasowych stosunków pracy jako nowy pracodawca. Za wszelkie 
zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, które powstały przez datą przejścia - do-
tychczasowy oraz nowy pracodawca będą odpowiadać solidarnie.  
Jak zapewnia pracodawca - zmiana nie spowoduje konieczności podjęcia działań do-
tyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy i 
przekwalifikowania. 
Zgodnie z zapisami KP - przejmowani pracownicy ww terminie 2 miesięcy licząc od 
daty przejścia do nowego pracodawcy mogą - bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym 
uprzedzeniem - rozwiązać stosunek pracy ze skutkami, jakie niesie rozwiązanie sto-
sunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 
Pracodawca zastrzegł, że zarówno liczba przejmowanych pracowników, jak i data prze-
jęcia AMSG mogą ulec zmianie. 
Powyższa decyzja pracodawcy powoduje również, że obecni emeryci i renciści spółki 
AMSG będą objęci świadczeniami ZFŚS w AMP - jako następcy prawnego. Spółka AMP 
przejmie również wypłatę innych zobowiązań AMSG, jak np. renty wyrównawcze i za-
bezpieczy zgromadzoną dokumentację pracowniczą. 

Paczki mikołajkowe 
dla dzieci 

Emeryci AMSG będą objęci Regulaminem ZFŚS AMP
Pracownicy AMSG inkorporowani 
do AMP na mocy art 231 Kodeksu Pracy

C. d. ze str. 1       Za powód wystąpienia z zamiarem likwidacji przywilejów pracowniczych 
pracodawca podał konieczność dostosowania warunków pracy do  zmieniających się wa-
runków zewnętrznych. Podczas spotkania w tym zakresie, jakie odbyło się 28 października 
br. przedstawiciel pracodawcy podkreślił dodatkowo konieczność ujednolicenia zapisów 
dotyczących uprawnień pracowniczych w całej grupie ArcelorMittal. Przypominamy, że 
podobne kroki podejmowane były w ubiegłym roku w spółkach z grupy ArcelorMittal - 
m.in. ArcelorMittal Poland S.A, PUK Kolprem Sp. z o. o., HK Woda Sp. z o. o. Dodatkowo 
- zdaniem pracodawcy - również pracownicy spółki oczekują zmian w tym zakresie nie 
chcąc oczekiwać długiego okresu czasu na dodatkowe benefity. Aktualnie obowiązujące 
rozwiązania mają - jego zdaniem - przyczyniać się do wysokiej rotacji pracowników.  
Przeciwnego zdania jest natomiast Solidarność której przedstawiciel podkreślił, że szcze-
gólnie przy dużej rotacji pracowniczej spółka powinna zadbać o atrakcyjne elementy 
wiążące zatrudnionych z BCOE. Wprowadzenie takich rozwiązań nie tylko przyciągałoby 
pracowników z rynku zewnętrznego, ale również miałoby znaczący wpływ przy podej-
mowaniu przez pracownika decyzji o zakończeniu współpracy. Podjęte przez pracodawcę 
działania zmiany zapisów Regulaminu Wynagradzania zdaniem Związku stanowią korzyść 
tylko i wyłącznie dla pracodawcy. Likwidacja dodatkowych świadczeń pozwoli bowiem na 
rozwiązanie zakładanych rezerw na zobowiązania pracownicze i powiększenie zysku.   
Zgodnie z zapisami § 30 ustawy o związkach zawodowych - funkcjonujące w spółce 
AMBCOE organizacje związkowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty otrzy-

mania propozycji zmiany zapisów Regulaminu Wynagradzania 
mają przedstawić pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowi-
sko w tym zakresie. 

Likwidacja nagród jubileuszowych i odpraw em. - rent.
Zmiany w Regulaminie Wynagradzania 
AM Business Center Of Exellence

C. d. ze str. 1     Celem uzyskania świad-
czenia uprawnieni pracownicy Sanpro 
Synergy muszą złożyć wniosek o jego 
przyznanie (wzór znajduje się na na-
szej stronie internetowej hksolidarnosc.
pl oraz na stronie  www.zfss.bppartner.
com.pl  –> Pliki do pobrania) w terminie 
od 3 listopada do 15 grudnia 2021 r. 
Wnioski można składać z wykorzystaniem 
poczty elektronicznej – skan wniosku na-
leży wysłać na adres e-mail: 

m.glowacka@impel.pl
za pomocą poczty polskiej – adres do wy-
syłki: 

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

(budynek Unitech 1)
z wykorzystaniem poczty wewnętrznej lub 
osobiście w biurze Sanpro Synergy od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
W przypadku pracowników, którzy do tej 
pory nie złożyli Informacji o dochodach 
w rodzinie  na potrzeby ZFŚS - winni te 
dane uzupełnić. 
Wysokość świadczenia uzależniona jest od 
osiąganego przez uprawionego pracowni-
ka dochodu w rodzinie i wynosi:

przy dochodzie na osobę w rodzi-• 
nie do 2.100 zł - 600 zł;
przy dochodzie 2.100,01 - 5.000,00 • 
- 500 zł;
przy dochodzie pow. 5.000,00 zł - • 
świadczenie nie przysługuje.

Realizacja świadczenia w przypadku wnio-
sków złożonych do 18 listopada br. nastą-
pi 25 listopada br., natomiast w przypad-
ku wniosków złożonych od 18 listopada 
do 15 grudnia br. - 22 grudnia 2021r. 

Świadczenie z ZFŚS
w Sanpro Synergy
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C. d. ze str. 1    Stanowisko Strony Związkowej ws. wzrostu miesięcznych wynagrodzeń 
za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2022 
r. oparte na Stanowisku Solidarności podpisały wszystkie Organizacje Związkowe bę-
dące Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, których jest 14 oraz jedna nie 
będąca stroną ZUZP. Przypominamy, iż związki wystąpiły w nim m.in. o:

podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników średnio o kwotę sta-• 
nowiącą 12% średniego miesięcznego wynagrodzenia w AMP z III kwartału 2021 r. 
metodą uzgodnioną przez Strony;
wypłacenie rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki • 
w roku 2021 r. w wysokości 2.000 złotych dla każdego pracownika z możliwością 
zwiększenia;
wypłacenie pracownikom nagrody za wynik EBIDTA w wysokości 500 złotych dla • 
każdego uprawnionego pracownika, z możliwością jej zwiększenia. 

Pracodawca podczas spotkań ze stroną związkową potwierdził otrzymanie wystąpienia o 
dokonanie zmian płacowych dla pracowników AMP z dniem 1 stycznia 2022 r., jednak do 
dnia dzisiejszego nie przedstawił ani odpowiedzi na wystąpienie, ani terminu rozpoczęcia 
merytorycznych negocjacji. Jak poinformował Dyrektor Personalny - Stanowisko strony 
społecznej omawiane jest na szczeblu Zarządu spółki. Pracodawca ma natomiast ambitne 
plany, by rozmowy płacowe na 2022 r. zakończyć jeszcze do końca 31 grudnia 2021 r. 

Po interwencji NSZZ Solidarność w HR
Pracownik bezwzględnie ma znać ocenę 
wystawioną mu przez przełożonego

Od 1 stycznia 2022 r. zmiana sposobu załatwiania spraw
Pracownicy otrzymają 
nowe narzędzie do obsługi ZFŚS
C. d. ze str. 1      Pracownicy AMP od 1 stycznia 2022 r. przy 
załatwianiu spraw socjalnych będą korzystać z nowego narzę-
dzia - aplikacji SocialPartner. Aplikacja ma za zadanie wspomóc 
pracowników korzystających z funduszu oraz usprawnić wszel-
kie procesy związane z ZFŚS. 
Aplikacja ma za zadanie automatyzację i optymalizację pro-
cesów w zakresie obsługi socjalnej oraz ma zapewnić wygodę 
użytkowników. Zgodnie z założeniem - dzięki aplikacji pracow-
nicy będą mogli załatwić szereg spraw pomimo braku możliwo-
ści fizycznej obecności w spółce obsługującej fundusz - biurze 
spółki Sanpro Synergy. 
Jak zapewniają przedstawiciele spółki Partner - firmy wprowa-
dzającej autorską aplikację - za pomocą narzędzia będzie moż-
liwy szybszy proces akceptacji składanych wniosków, dostępna 
będzie również na bieżąco informacja, na jakim etapie procesu 
dany wniosek się znajduje oraz czy wniosek został złożony pra-
widłowo, ewentualnie będzie można uzupełnić/poprawić braki 
formalne. Dzięki aplikacji pracownik będzie miał stały dostęp do 
konta, informacji o dofinansowaniach, czy też wykorzystanych 
świadczeniach.  
Ponadto moduł ma usprawnić prace w obszarze Komisji Socjal-
nej poprzez zdalne przeglądanie i akceptowanie wniosków, daje 
również możliwość raportowania - jaka ilość w danym obszarze 
i z jakich usług korzysta oraz archiwizacji dokumentacji źró-
dłowej.  
System zbudowany został w oparciu o Regulamin ZFŚS funk-
cjonujący w AMP i również w aplikacji na stałe dostępne będą 

ZFŚS za pomocą aplikacji - spółka przygotuje dedykowane 
numery telefonów, pod którymi pracownicy będą mogli uzy-
skać wsparcie, w biurze spółki Sanpro Synergy będą dostęp-
ne stanowiska z komputerami, skanery i inne narzędzia po-
trzebne do logowania i załatwiania spraw socjalnych, a także 
pomoc pracowników - opiekunów. 
Pierwszym krokiem dla pracownika do korzystania z Social-
Partner będzie rejestracja konta i uzupełnienie danych pro-
filowych tj. pesel, dane kontaktowe,  członkowie rodziny i 
stopień edukacji dzieci,  wysokość dochodów, komórka orga-
nizacyjna, nr rachunku bankowego. Założony przez pracow-
nika profil będzie edytowalny z możliwością sprawdzenia hi-
storycznych danych. Po założeniu profilu pracownik otrzyma 
na swoją skrzynkę pocztową wiadomość o założeniu konta i 
konieczności ustalenia hasła. 
Jak zapewniają przedstawiciele spółki Partner - wprowadzone 
dane oraz konta założone w aplikacji są w pełni bezpieczne. 
Aktualnie aplikacja SocialPartner jest testowana. Pełne przej-
ście na obsługę socjalną za pomocą aplikacji SocialPartner 
planowane jest od 1 stycznia 2022 r. - bez okresu przejścio-
wego. 
Jeszcze w listopadzie pracodawca ma ruszyć z akcją informa-
cyjną w tym zakresie, a grudniu dla chętnych pracowników 
planowane są szkolenia w tym zakresie. 
Pełny sprzęt do obsługi socjalnej za po-
mocą aplikacji udostępniony zostanie 
również w innych lokalizacjach AMP. 

zapisy Regulaminu obowiązującego na 
dany rok. 
Wprowadzana aplikacja jest narzędziem 
prostym i intuicyjnym w obsłudze, gdzie 
system będzie wręcz podpowiadał pra-
cownikowi kolejne kroki do wykonania. 
Celem ułatwienia pracownikom obsługi 

C. d. ze str. 1    Chodziło przede wszyst-
kim o brak informacji zwrotnej odnośnie 
wystawionej danemu pracownikowi oce-
ny rocznej, możliwość odwołania pra-
cownika od oceny, z którą się nie zgadza, 
a także o nie łączenia absencji chorobo-
wej - jako zdarzenia losowego z oceną 
pracy pracownika w danym roku. 
W odpowiedzi przedstawiciele HR jedno-
głośnie stwierdzili, że każdy pracownik 
powinien bezwzględnie zostać poinfor-
mowany w przyjęty w zakładzie sposób 
o wartości, na jaką został przez prze-
łożonego oceniony, w związku z czym 
Dyrektorzy Zakładów otrzymali wiado-
mości przypominające w tym zakresie. 
Nowa procedura oceny bowiem za rok 
2021 zakończona ma zostać 28 lutego 
2022 r. 
Jeżeli chodzi o reklamacje co do wysoko-
ści uzyskanej oceny - pracownicy mogą 
je składać do kierownika liniowego lub 
dyrektora. 
W sytuacji obniżenia oceny rocznej do-
brego pracownika z powodu absencji cho-
robowej - kierownik liniowy lub dyrektor 
ma możliwość ponownego rozpatrzenia 
jego sytuacji jako wyjątkowej i dokonania 
zmiany dokonanej uprzednio oceny.
Przedstawiciele HR jednocześnie wyjaśni-
li, że w przypadku absencji chorobowej 
będącej następstwem wypadku w pracy - 
również w dłuższych okresach czasowych 
- nie jest ona uwzględniana przy ocenie 
pracownika. 
Przypominamy główne kryteria oceny pra-
cowników fizycznych obowiązujące w AMP:

praca na obecnie zajmowanym stano-• 

wisku - pełna znajomość zasad pracy, 
swobodne i samodzielne obsługiwa-
nie wszystkich urządzeń - waga oceny 
35%;
wielozadaniowość - umiejętność obsłu-• 
gi innych bezpośrednio powiązanych 
stanowisk w ramach zastępstw i moż-
liwość elastycznego przesunięcia na 
inne stanowisko - waga oceny 20%;
absencja - waga oceny 10%;• 
BHP, w tym znajomość i przestrzeganie • 
standardów FPS, brak naruszeń w za-

kresie BHP - waga oceny 20%;
umiejętność pracy w grupie i komuni-• 
katywność - waga oceny 5%;
inicjatywa i zaangażowanie - waga • 
oceny 5%;
sumienność, staranność i dbałość o • 
mienie - waga oceny 5%.

Zakłady/Biura posługują się przy tym 
wewnętrznie wypracowanym i dopasowa-
nym do specyfiki systemem punktacji dla 
kryteriów tj. praca na obecnym stanowi-
sku i wielozadaniowość. Zgodnie z przy-
jętymi zasadami - kryteria te muszą być 
zakomunikowane pracownikom wewnątrz 
Zakładu/Biura. 
Wszelkie problemy systemowe zauważo-
ne przy dokonywaniu oceny pracowniczej 
mają być zgłaszane do HR. 

Negocjacje mają zakończyć się do końca 2021 r.  
Stanowisko płacowe przekazane,
oczekiwanie na odpowiedź pracodawcy
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Wystąpienie 

Upominek świąteczny 
Solidarności

na kartę Edenred

Zmiany kadrowe w ArcelorMittal Poland S.A. 
Stanisław Ból Dyrektorem HR
C. d. ze str. 1    Wprowadzone od 1 listo-
pada 2021 r.  zmiany w obszarze HR mają 
za zadanie wzmocnić prace z dekarboni-
zacją, różnorodnością i integracją oraz 
dialogiem społecznym. I tak:

Stanisław Ból•  
(dotychczas dyrek-
tor pracy i relacji 
z pracownikami, 
członek Dyrekcji 
Wykonawczej) zo-
stał mianowany dy-
rektorem HR AMP. 
Stanisław Ból pod-
lega bezpośrednio 
Prezesowi Zarządu. 
 • Agnieszka Gałka-Woźniak dyrektor 
ds. rozwoju pracowników została dyrek-
torem ds. rozwoju pracowników i proce-
sów HR. Poza obszarem rozwoju talen-
tów, rekrutacji i mobilności, poprowadzi 
procesy wdrażające zasady „HR Excel-
lence” w obszarze spraw personalnych. 
Agnieszka Gałka-Woźniak jest również 
przewodniczącą Forum Kobiet i nadzoru-
je kwestie związane z różnorodnością. 
Agnieszka Kukla•  pozostaje dyrekto-
rem ds. kadr, płac i dialogu społeczne-
go. W celu stałego doskonalenia sys-
temu wynagrodzeń i świadczeń, w Jej 
zespole został powołany odrębny zespół 
ds. polityki wynagrodzeń.
Karolina Muza-Adamiec•  została sze-
fem Kampusu, odpowiedzialności bizne-
su, różnorodności i employer branding. 
Będzie kierować rozwojem Kampusu i 
skoncentruje się na stworzeniu progra-
mu przekwalifikowania i zdobywania róż-
norodnych umiejętności pracowników, 
który jest kluczem w drodze osiągnięcia 
neutralności klimatycznej. Będzie pro-
wadzić konkretne programy związane z 
celami AMP w zakresie różnorodności i 
integracji oraz przyciągania talentów.

W związku z planem dekarbonizacji na-
stąpiła potrzeba wzmocnienia planowania 
zatrudnienia. W konsekwencji strategicz-

ne planowanie i budżetowanie zatrudnie-
nia zostało podzielone na dwie funkcje:

projekty HR związane ze strategicznym • 
planowaniem zatrudnienia i dekarbo-
nizacją, które prowadzi Jarosław Olen-
der. 
raportowanie i budżetowanie HR, na • 
którego czele stoi Jarosław Hadasz.

Pod kątem prac nad dekarbonizacją po-
wołany został zespół mający się skupić na 
kwestiach związanych ze środowiskiem, 
zmniejszeniem śladu węglowego, energe-
tyką i produktami ubocznymi. Wyznaczo-
ne zostały osoby, reprezentujące różne 
funkcje i zespoły, których zadaniem jest  
udzielanie wsparcia w poszczególnych 
obszarach, kluczowych dla działań dekar-
bonizacyjnych:

Marek Gawron – proces technologiczny,• 
Rafał Jurusik – energia,• 
Andrzej Kleczko – środowisko,• 
Frederic Valingot – jakość,• 
Goutam Sarkar – inwestycje,• 
Damian Gliński – finanse,• 
Aleksandra Kania – fundusze,• 
Aditya Nath Sen – koordynacja w ra-• 
mach działań dekarbonizacyjnych seg-
mentu wyrobów długich.

Skupienie się na działaniach dekarboni-
zacyjnych stwarza potrzebę wzmocnienia 
biura CTO, dlatego zespół Strategii ener-
getycznej kierowany przez Rafała Jurusi-
ka przejdzie do CTO. 
Ponadto pracodawca poinformował, iż 
Bogdan Mikołajczyk, General Mana-
ger AM i dyrektor zarządzający oddziału 
wyrobów długich AMP, po ponad czte-
rech dekadach pracy w firmie postanowił 
przejść na emeryturę pod koniec pierw-
szego kwartału 2022 r. 
Marek Kempa, Manager AM i dyrektor 
generalny AM Warszawa 1 lutego 2022 r. 
obejmie stanowisko dyrektora zarządza-
jącego oddziału wyrobów długich AMP 
zastępując Bogdana Mikołajczyka. Jego 
przełożonym będzie zastępca dyrektora 
generalnego AMP, Frederik Van De Velde.

Osobista obecność nie jest wymagana
Przepustki na 2022 r.

Decyzją Międzyzakładowej Komisji 
MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego 
oddziału ArcelorMittal Poland S.A. tego-
roczny upominek z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia wynosi 250 zł dla każdego 
Członka Związku. Wartość upominku 
zostanie przelana na karty Edenred. 
Zgodnie z podjętą przez MK Uchwałą - war-
tość upominku świątecznego 2021 wyniesie 
250 zł, a uprawnionymi do jego otrzymania 
są Członkowie dąbrowskiej Solidarności, 
którzy na dzień 31 października br. mają 
opłaconą składkę członkowską. Wartością 
upominku zasilone zostaną wydane Człon-
kom Związku w ub. r. karty Edenred. 
Nowi Członkowie Solidarności kartę taką 
zasiloną odpowiednią kwotą otrzymają przy 
okazji upominku świątecznego od Przewod-
niczącego Komisji, do której przynależą. 
Osoby, które kartę zagubiły powinny 
fakt ten zgłosić do sekretariatu Związku 
celem uzyskania nowej.
Co w przypadku zapomnienia numeru PIN 
karty? Jeżeli użytkownik karty ma założo-
ne konto na stronie MyEdenred - ma moż-
liwość po zalogowaniu dokonania zmiany 
numeru PIN. W przypadku nie posiadania 
konta, ale posiadania listu przewodniego, 
który otrzymał wraz z kartą - może zareje-
strować się na stronie MyEdenred i nadać 
karcie nowy numer PIN lub może zadzwo-
nić na podany nr infolinii, gdzie dokona 
zmiany dotychczasowego numeru PIN. 
W przypadku, gdy Członek Związku nie jest 
zarejestrowany na platformie MyEdenred, 
ani nie posiada listu przewodniego - winien 
zgłosić się do sekretariatu Związku, gdzie 
otrzyma nową kartę. W zależności od indy-
widualnej sytuacji - istnieje również możli-
wość odzyskania ewentualne utraconych na 
dotychczasowej karcie środków (za opłatą 
ustaloną w Regulaminie kart Edenred). 
Prosimy o jak najszybsze zgłoszenie potrzeby 
wydania nowej karty, ponieważ tegoroczny 
upominek z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
zasili państwa kartę z początkiem grudnia br.  

Od 2 listopada 2021 r. ruszył proces przedłużania zezwoleń na 
wjazd pojazdem służbowym i prywatnym  na teren AMP SA. W 
związku z powyższym Biuro Ochrony prosi o dostarczenie wy-
kazów samochodów służbowych (marka i nr rejestracyjny) oraz 
alfabetycznie ułożonej listy pracowników upoważnionych do 
otrzymania zezwolenia na wjazd pojazdem prywatnym (imię, 
nazwisko, nr ewidencyjny lub pesel). Do listy należy dołączyć  
prawidłowo wypełnione wnioski przez pracowników. 
Dokumenty należy składać w terminie do 26 listopada br.   
Przedłużenie zezwoleń na wjazd pojazdem prywatnym na teren 
oddziału w Dąbrowie Górniczej odbywać się będzie zdalnie bez 
konieczności fizycznej obecności pracowników. 
W sprawie terminu odbioru zezwoleń na wjazd pojazdem służ-

Agnieszka Chmiel wybrana zo-
stała na funkcję Przewodniczą-
cej Komisji NSZZ „Solidarność” 
spółki PPUH Consensus. Wybo-
ry odbyły się w czwartek, 4 li-
stopada 2021 r. 
Podczas zebrania sprawozdawczo-
wyborczego w spółce Consensus 
przeprowadzone zostały wybory 
uzupełniające, w wyniku których 
Przewodniczącą Komisji działającej 
w spółce została Agnieszka Chmiel. 
Uczestnicy uzupełnili również skład 
Komisji, na której Członków wybra-
no Ewę Szrek oraz Michała Raska, 
a także powołali na funkcję Delegata na Międzyzakładowe Ze-
branie Delegatów kol. Danutę Rajkowską i kol. Joannę Szotę. 
Z nowowybraną Przewodniczącą można kontaktować się telefo-
nicznie pod nr. 504 154 205 lub e-mail: aga74dg@wp.pl
Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

Wybory w Komisji PPUH Consensus
Agnieszka Chmiel 
Przewodniczącą Solidarności

Wyrazy współczucia i ubolewania
Rodzinie, Przyjaciołom i znajomym

Ś.p. Waldemara Masiudy 
 składa MK, Prezydium i Redakcja WZ

NSZZ

bowym oraz pojaz-
dem prywatnym na 
wszystkie lokaliza-
cje Biuro Ochrony 
będzie się kontak-
tować mailowo lub 
telefonicznie.
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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

Przewodniczący Duda do Ministra Kamińskiego
Niedopuszczalne, żeby mur graniczny 
budowano z białoruskiej stali

Wbrew stanowisku 
rządu apeluję, byście 

poparli dyrektywę 
o adekwatnych 

wynagrodzeniach
Wbrew stanowisku polskiego rządu So-
lidarność po raz kolejny apeluje o pełne 
poparcie projektu dyrektywy w sprawie 
adekwatnych wynagrodzeń minimalnych 
w Unii Europejskiej – napisał w liście do 
europarlamentarzystów przewodniczący 
związku Piotr Duda. To ważne w kontek-
ście zbliżającego się głosowania zarówno 
w Komisji Europejskiej, jak i na forum 
Parlamentu Europejskiego nad wspo-
mnianą dyrektywą.       Więcej: tysol.pl
 

 

– Sprawa nie jest wydumana, bo dochodzą 
do nas potwierdzone sygnały, że już po-
jawiają się zapytania ofertowe firm, które 
parają się współpracą z firmami ze wspo-
mnianych powyżej kierunków, oferując 
dumpingowe ceny z obszarów nieobjętych 
podatkami, opłatami za emisję CO2 i wyko-
rzystujących pracę niewolniczą, m.in. więź-
niów politycznych – czytamy w liście.
Przewodniczący przywołuje tu dane publi-
kowane przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-
Handlową, według których przez ostatnie 
siedem miesięcy na każde 1000 ton stali 
sprzedawanej na polskim rynku, aż 800 ton, 
czyli 80 proc. pochodziło z importu! Co istot-
ne dominują tu trzy kraje, z których stal jest 
sprowadzana: Rosja, Białoruś i Ukraina.
- Już samo to jest szokujące, że otwieramy 
nasze rynki dla krajów wrogich wobec Pol-
ski, takich jak Rosja i Białoruś. Natomiast 
jeszcze bardziej szokujące byłoby, gdyby 
polski mur graniczny przeciwko agresji Bia-
łorusi, budowany był z białoruskiej lub ro-
syjskiej stali!
Podpisana przez prezydenta specustawa o 
budowie muru na granicy z Białorusią prze-

Na każde 1000 ton stali sprzedawanej na polskim rynku, aż 800 ton, czyli 80 
proc. pochodzi z importu! Co istotne dominują tu trzy kraje, z których stal jest 
sprowadzana: Rosja, Białoruś i Ukraina. Już samo to jest szokujące, że otwie-
ramy nasze rynki dla krajów wrogich wobec Polski, takich jak Rosja i Białoruś. 
Natomiast jeszcze bardziej szokujące byłoby, gdyby polski mur gra-
niczny przeciwko agresji Białorusi, budowany był z białoruskiej lub 
rosyjskiej stali! – napisał w liście otwartym do ministra Mariusza Ka-
mińskiego, szef „Solidarności” Piotr Duda. To reakcja na pojawiające 
się informacje o zapytaniach ofertowych firm, które współpracują z 
Rosją i Białorusią.

Główny Urząd Statystyczny przekazał dane
Więcej umów na czas nieokreślony!
Jak wynika z danych GUS, w porównaniu z okresem sprzed pandemii liczba osób 
zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony zwiększyła się 
o ponad 800 tysięcy. Na istotny spadek niestabilnych form zatrudnienia wśród 
polskich pracowników wskazują też dane Europejskiego Urzędu Statystycznego.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby umów na czas nieokreślony obej-
mują okres od końca 2019 r. do końca II kwartału br. W ocenie dr. Jana Czarzastego, eko-
nomisty ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, statystyki te pokazują, że sytuacja 
gospodarcza jest lepsza, niż prognozowano podczas pierwszej fali Covid-19, co przekłada 
się na wzrost zapotrzebowania na pracowników. – Mieliśmy do czynienia z sytuacją bez 
precedensu. Takiej epidemii i takiego kryzysu zdrowia publicznego, który przełożyłby się na 
sytuację gospodarczą, nie tylko zresztą w kraju, ale i na świecie, jeszcze nie przeżyliśmy. 
Niemniej półtora roku później okazało się, patrząc na dynamikę PKB i stopę bezrobocia, że 
przez te kilkanaście trudnych miesięcy polska gospodarka przeszła w miarę „suchą stopą”. 
Nie odnotowaliśmy fali bankructw, chociaż niektóre branże mocno odczuły skutki pandemii, 
np. gastronomia, czy hotelarstwo. Z kolei inne mocno się rozwinęły: centra logistyczne, 
usługi kurierskie, teleinformatyka, co miało związek z wymuszoną lockdownem izolacją spo-
łeczną i pracą zdalną – mówi ekonomista.

widuje realizację tej inwestycji 
w ramach uproszczonej pro-
cedury wyboru wykonawcy i 
dostawcy materiałów. Dlatego 
według szefa Związku ważna 
jest transparentność i wybór 
polskich wykonawców tej stra-
tegicznej dla polskiego bezpie-
czeństwa inwestycji.
– Szanowny Panie Ministrze! 
Nie wyobrażam sobie, aby tę 
inwestycję realizowano inaczej 
niż      w oparciu o polskie huty 
i polskich wykonawców. Naj-
lepiej spółek skarbu państwa, 
które gwarantują dochowanie 
wysokich standardów jako-
ściowych oraz – mówiąc ogól-
nie – wysokich standardów 
tajemnicy realizacji projektu. 
Tym bardziej, że są do takich 
przedsięwzięć doskonale przy-
gotowane – uzasadnia prze-
wodniczący.
I na koniec deklaruje. – W imie-
niu Niezależnego Samorządne-

go Związku Zawodowego „Solidarność” wy-
rażam głębokie i stanowcze przekonanie, że 
Pan Minister tak jak my nie dopuści do innej 
realizacji projektu, jak w oparciu o polskie 
firmy i polskich pracowników, wykorzystu-
jąc pieniądze polskiego podatnika dla bez-
pieczeństwa Ojczyzny oraz dobra polskiego 
rynku pracy. „Solidarność” w każdym razie 
zrobi wszystko, aby do tego nie doszło – pi-
sze przewodniczący Piotr Duda.
  Źródło: solidarnosc.org.pl

Lepsza niż prognozowano sytuacja go-
spodarcza wpłynęła na wzrost optymizmu 
przedsiębiorców, który po wybuchu pan-
demii uległ osłabieniu. – Świadczy o tym 
wzmożony popyt na pracę, co szczególnie 
widać w dużych ośrodkach miejskich, w 
centrach rozwoju gospodarczego. Coraz 
więcej branż narzeka na brak rąk do pracy, 
więc pracodawcy starają się coraz mocniej 
związywać ze sobą pracowników – dodaje 
dr Czarzasty. W jego ocenie nie bez znacze-
nia jest tutaj wpływ kryzysu demograficzne-
go. Konkurując o pracowników, pracodawcy 
muszą proponować stabilne warunki zatrud-
nienia, spośród których najważniejsza jest 
umowa o pracę na czas nieokreślony. 
                  Więcej: solidarnosckatowice.pl



str. 6

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

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.

Nasz Związek na bieżąco współpracuje z profesjonalnym biurem 
prawnym, korzysta również z opinii wielu ekspertów na szczeb-
lu krajowym, jak i zarządu regionu. 
Jest wiele innych powodów, o których przekonasz 

się będąc Członkiem NSZZ Solidarność!!!

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 miesiąc. 
Informujemy jednocześnie, iż termin ważności 
zakupionych w Solidarności w ostatnim czasie 

karnetów został przez Helios 
wydłużony do dnia 30 listopa-
da 2021 r. 

Budynek zwiazkowy DAMM 4 pok. nr 6
telefon: 32 776 61 05 e-mail: hksol@poczta.onet.pl
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