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Uzgodnione zostały zmiany w zapisach Regulaminu Wynagradzania dla pra-
cowników ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp. 
k., w ramach których w spółce zlikwidowane zostaną nagrody jubileuszo-
we oraz korzystniejsze aniżeli kodeksowe odprawy emerytalno-rentowe. 
Strony podczas spotkania w dniu 29 listopada br. uzgodniły 10-letni okres 
przejściowy dokonywanych zmian oraz rekompensaty, w tym zwiększenie 
do maksimum składki na Pracowniczy Program Emerytalny i wypłatę dodat-
kowej nagrody.  Strony uzgodniły również zmiany  w taryfikatorze wynagro-
dzeń pracowników.                                                              Więcej str. 2

Upominek świąteczny 
Solidarności

na kartę Edenred
Decyzją Międzyzakładowej Komisji 
MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrow-
skiego oddziału ArcelorMittal Poland 
S.A. tegoroczny upominek z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia wynosi 
250 zł dla każdego Członka Związku. 
Wartość upominku zostanie przelana 
na karty Edenred.       Więcej str. 2

Po prawie miesiącu - licząc od wystąpienia strony społecznej - pracodawca 
na forum Zespołu Centralnego w dniu 24 listopada br. przedstawił swoją 
propozycję podwyżek płac na 2022 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland 
S.A.  Propozycja pracodawcy znacząco odbiega od wystąpienia przedstawi-
cieli pracowników, ale pamiętać należy, że oba postulaty są stanowiskami 
wyjściowymi do negocjacji konkretnych kwot.
Na forum Zespołu Centralnego, czyli podczas spotkania przedstawicieli wszystkich orga-
nizacji związkowych funkcjonujących w AMP SA oraz przedstawicieli spółki przedstawione 
zostało stanowisko płacowe pracodawcy jako odpowiedź na wystąpienie związków zawo-
dowych w ramach negocjacji podwyżek płac dla pracowników na 2022 r.   Więcej str. 3
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Negocjacje płacowe na 2022 r. w AMP
Pracodawca przekazał swoje 
propozycje podwyżek wynagrodzeń

13 grudnia będziemy 
pod Krzyżem, 

zapal światło wolności
W rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce - w poniedziałek 13 
grudnia 2021 r. o godz. 11.30 przed-
stawiciele MOZ NSZZ „Solidarność” 
dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal 
Poland S.A. złożą kwiaty pod sym-
bolicznym Krzyżem poświęconym 
uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu 
robotniczego sierpnia ‘80 r. oraz grud-
nia ‘81 r. Krzyż znajduje się za bramą 
główną Huty Katowice. Więcej str. 4

Paczki mikołajkowe
dla dzieci 

od Solidarności
Paczki miko-
łajkowe dla 
uprawnionych 
dzieci Członków 
MOZ NSZZ „So-
lidarność” Arce-
lorMittal Poland 
S.A. - Dąbrowa 
Górnicza wyda-
wane będą w 
terminie od 30 
listopada br. 
      Więcej str. 2    

Dodatkowe 
świadczenie w ABC

Pracownicy spółki Ananke Business 
Communication otrzymają dodatko-
we świadczenie z Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych. Wyso-
kość świadczenia  uzależniona jest 
od osiąganego w rodzinie dochodu. 
           Więcej str. 2

Tradycyjnie załoga otrzyma wigilijne karpie
Nagroda roczna i świąteczna
dla pracowników spółki Consensus
400 zł nagrody rocznej z Funduszu Motywacyjnego Pracowników oraz 530    
-550 z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na Święta Bożego Na-
rodzenia otrzymają pracownicy spółki Consensus Company. Negocjacje w 
sprawie nagrody odbyły się 23 listopada br.
Podczas spotkania w zakresie uzgodnienia nagrody rocznej dla pracowników spółki 
Consensus pracodawca przedstawił stronie społecznej wyniki finansowe spółki za 
10 miesięcy 2021 r. Organizacje związkowe wraz z pracodawcą ustaliły wysokość 
funduszu motywacyjnego dla pracowników wynoszącą 5% od osiągniętego w spółce 
wyniku EBIT. 
Ostatecznie w ramach negocjacji uzgodniona została nagroda roczna z Funduszu 
Motywacyjnego w wysokości 400 zł brutto dla każdego pracownika. Poza tym Zarząd 
spółki będzie miał dodatkową pulę pieniędzy, która rozdysponowana zostanie uzna-
niowo dla wyróżniających się pracowników.                                Więcej str. 2

Likwidacja nagród jubileuszowych i odpraw em. - rent.
Zmiany w Regulaminie Wynagradzania 
dla pracowników AM BCOE  
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C. d. ze str. 1       Uzgodnienie zakłada ostatecznie likwidację nagród jubileuszowych i od-
praw emerytalno-rentowych wynikających z Regulaminu Wynagradzania z dziesięciolet-
nim okresem przejściowym, podczas którego zachowane zostaną dotychczasowe zasady 
ich wypłaty, jednak przy zamrożeniu na poziomie z 2020 r. podstawy naliczania tych 
świadczeń - podstawę wymiaru naliczania nagród stanowi przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 
2020 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. kwota 5.655,43 
zł. Teraźniejsze zasady zakładają zmienną podstawą uzależnioną od ogłoszonego przez 
GUS wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku.
Wyjątkiem mają być odprawy dla pracowników, którzy już nabyli uprawnienia emery-
talne, a z nich nie skorzystali oraz dla osób, które takie uprawnienia nabędą do końca 
2022 r. - podstawa do wypłaty świadczeń dla nich będzie naliczana zgodnie z dotych-
czasową metodologią  na bazie wynagrodzenia za IV kwartał 2021 r., pod warunkiem, 
że skorzystają z nabytych uprawnień do 31 grudnia 2022 r. 
W ramach rekompensaty za zlikwidowane uprawnienia od 1 stycznia 2032 r. pracow-
nicy AM BCOE otrzymają wzrost składki na PPE do maksymalnego poziomu 7% oraz 
dodatkową nagrodę w wysokości 730 zł, która zostanie wypłacona wraz z wynagrodze-
niem za pracę za listopad 2021 r. - na dzień 10 grudnia. 
Ze względu na zamrożenie podstawy wynagrodzenia oraz wysoką inflację (aktualnie 
na poziomie 7,7%), mając również na uwadze możliwość występowania jej wysokiego 
wskaźnika w latach przyszłych - strony uzgodniły, iż w IV kwartale 2023 r. dokonają 
przeglądu sytuacji i oceny, czy wartość podstawy, od której naliczane będą w okresie 
przejściowym świadczenia gwałtownie nie spadła. W takim przypadku strony będą 
mogły przystąpić do rozmów nt. jej zwiększenia. 
Nowy Regulamin Wynagradzania, w  którym dokonano również zmian w taryfikatorze 
wynagrodzeń podwyższając dolne i górne widełki zaszeregowania - zgodnie z przepi-
sami prawa wejdzie w życie po dwóch tygodniach od czasu jego ogłoszenia w spółce. 

C. d. ze str 1     Zgodnie z podjętą przez 
MK Uchwałą - wartość upominku świą-
tecznego 2021 wyniesie 250 zł, a upraw-
nionymi do jego otrzymania są Członko-
wie dąbrowskiej Solidarności, którzy na 
dzień 31 października br. mają opłaconą 
składkę członkowską. Wartością upomin-
ku zasilone zostaną wydane Członkom 
Związku w ub. r. karty Edenred.                      
Nowi Członkowie Solidarności kartę zasi-
loną odpowiednią kwotą otrzymają przy 
okazji dystrybucji upominku świąteczne-
go od Przewodniczącego Komisji, do któ-
rej przynależą. 
Osoby, które kartę zagubiły powinny 
fakt ten zgłosić do sekretariatu Związku 
celem uzyskania nowej karty.
Co w przypadku zapomnienia numeru 
PIN karty Edenred? Jeżeli użytkownik kar-
ty ma założone konto na stronie MyEdenred 
- ma możliwość po zalogowaniu dokonania 
zmiany numeru PIN. W przypadku nie po-
siadania konta na stronie MyEdenred, ale 
posiadania listu przewodniego, który otrzy-
mał wraz z kartą - może zarejestrować się 
na stronie MyEdenred i nadać karcie nowy 
numer PIN, bądź może zadzwonić na poda-
ny nr infolinii, gdzie dokona zmiany dotych-
czasowego numeru PIN. 
W przypadku, gdy Członek Związku 
nie jest zarejestrowany na platfor-
mie MyEdenred, ani nie posiada li-
stu przewodniego - winien zgłosić się 
do sekretariatu NSZZ Solidarność, gdzie 
otrzyma nową kartę (karta dotychczaso-
wa zostanie zablokowana). W zależności 
od indywidualnej sytuacji danej osoby                 
- istnieje możliwość odzyskania ewentu-
alnie utraconych na dotychczasowej kar-
cie środków (za opłatą ustaloną w Regu-
laminie kart Edenred). 
Prosimy o jak najszybsze zgłoszenie po-
trzeby wydania nowej karty, ponieważ 
tegoroczny upominek z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia zasili państwa kartę z 
początkiem grudnia br.  

Likwidacja nagród jubileuszowych i odpraw em. - rent.
Zmiany w Regulaminie Wynagradzania 
dla pracowników AM BCOE  

Tradycyjnie załoga otrzyma wigilijne karpie
Nagroda roczna i świąteczna
dla pracowników spółki Consensus

Konieczność złożenia Informacji o dochodzie w rodzinie
Dodatkowe świadczenie w ABC

C. d. ze str. 1    Informujemy Członków 
dąbrowskiej Solidarności, iż w ramach 
akcji Mikołajki 2021 paczki dla uprawnio-
nych dzieci wydawane będą od wtorku 
30 listopada br. w siedzibie Związku 
- DAMM 4, pok. nr 11 w godzinach 
7.00 - 15.00. 
Przy odbiorze upominku niezbędne jest 
okazanie dokumentu potwierdzającego 
tożsamość Członka Związku. 
Przypominamy jednocześnie, że w tym 
roku uprawnionymi do upominku są 
dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 
2006 r. do dnia 31 października 2021 r., 
a warunkiem koniecznym do otrzymania 
paczki jest opłacona składka członkowska 
za październik 2021 r. oraz dostarczony 
do Związku akt urodzenia dziecka. 
Paczki wydawane będą z zachowaniem 
pełnych zasad reżimu sanitarnego. 

Paczki mikołajkowe
dla dzieci 

od Solidarności

Upominek świąteczny 
Solidarności

na kartę Edenred

C. d. ze str. 1    Zgodnie z ustaleniami strony społecznej i pracodawcy pracowni-
cy spółki ABC otrzymają dodatkowe świadczenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia z 
ZFŚS według poniższych zasad:

przy dochodzie na osobę w rodzinie 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 przysługuj• e.

Świadczenie wypłacone zostanie uprawnionym pracownikom ABC pozostającym w  za-
trudnieniu na dzień 1 grudnia 2021 r, wraz z wynagrodzeniem za listopad 2021 r. - w 
dniu 10 grudnia 2021 r. 
Uprawnionymi do otrzymania dodatkowego świadczenia z ZFŚS  są osoby, które w 
2021 r. złożyły Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS - Informacja o dochodach w rodzi-
nie na potrzeby ZFŚS. Pracownicy, którzy nie złożyli wymaganego oświadczenia mogą 
je uzupełnić w terminie do 8 grudnia 2021 r. Informacja o potrzebie złożenia oświad-
czenia zostanie wysłana konkretnym pracownikom poprzez wiadomość sms. 
Załącznik można składać drogą elektroniczną na adres email: f.kusznierow@leasing-
team.pl, z wykorzystaniem poczty wewnętrznej lub osobiście w biurze ABC od ponie-

działku do piątku w godz. 9.00-17.00.
Wnioski złożone po 8 grudnia 2021 r. zostaną rozpatrzone 
indywidualnie przez Komisję Świadczeń Socjalnych.
 

C. d. ze tsr. 1       W związku z obecną sytuacją pandemiczną strony ustaliły, iż nagro-
da roczna nie będzie pomniejszana za absencję chorobową, wyjątek jednak stanowią 
pracownicy, którzy z powodu choroby nie pracowali ponad rok - osoby te nie otrzymają 
nagrody.
Uzgodnione środki wyczerpują roszczenia z tytułu nagród z FMP dla pracowników Con-
sensus Company w 2021 r. 
Ponadto pracownicy spółki w ramach świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymają - w zależności 
od wynagrodzenia kwotę:

550,00 zł • - przy płacy zasadniczej brutto do 3.000,00 zł;
530,00 zł • - przy płacy zasadniczej brutto powyżej 3 000,00 zł.

Do otrzymania świadczenia uprawieni są pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o 
pracę na dzień 23 listopada br. Świadczenie wypłacone zostanie 29 listopada 2021 r.
Pracownicy otrzymają również dopłatę w wysokości 100 zł za 8h pracy w okresie świą-
tecznym - w Boże Narodzenie oraz Nowy Rok, tradycyjnie dostaną też 2 szt. karpia. 
W Consensus z Company zatrudnionych jest 104 pracowników. 
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Negocjacje płacowe na 2022 r. w AMP
Pracodawca przekazał swoje 
propozycje podwyżek wynagrodzeń

 
WYJŚCIOWE STANOWISKA PŁACOWE STRON 

Jeszcze w grudniu dostęp do nowego systemu
AMP wprowadzi nowe rozwiązanie 
w kontaktach z HR 

Obecna sytuacja, w jakiej funkcjonujemy znacznie zmieniła podejście 
wielu ludzi do cyfrowego świata. Pandemia wymusiła bliższe zaznajo-
mienie się z obsługą urządzeń elektronicznych i dała możliwość bez-
kontaktowego załatwiania wielu istotnych dla ludzi pracy spraw. 
Celem ułatwienia pracownikom AMP dostępu do informacji i 
usług oferowanych przez specjalistów HR pracodawca pracu-
je nad wdrożeniem elektronicznego serwisu HR - portalu pra-
cowniczego z dostępem do obowiązujących w firmie przepisów 
prawa - zarówno ogólnego, jak i wewnątrzzakładowego wraz z 
jego interpretacją jak np. ZUZP, wszelkiego rodzaju regulaminy, 
porozumienia, zarządzenia, sposób naliczania wynagrodzenia, in-
formacje w zakresie ewidencji czasu pracy, szkoleń, itp., a także 
dającego możliwość załatwiania szeregu spraw kadrowo-płaco-
wych w poszczególnych kategoriach bezpośrednio przez danego 
pracownika, jego przełożonego czy też specjalistę - koordynatora 
HR. Pracownik będzie przy tym miał możliwość sprawdzenia sta-
tusu wnioskowanej sprawy, orientacyjny czas do uzyskania odpo-
wiedzi oraz wgląd do historii swoich wniosków.

pieczniejsze logowanie - dwustopniowe.
W początkowym etapie wdrożenia - jeszcze w grudniu br. pra-
cownicy uzyskają dostęp do ogólnych informacji i dokumen-
tów źródłowych w poszczególnych kategoriach oraz wniosko-
wanie w zakresie poszczególnych kategorii załatwiania spraw. 
W dalszym okresie czasu do systemu będą dodawane nowe 
informacje oraz funkcjonalności. 
Docelowo system ma zostać skomunikowany z innymi rozwią-
zaniami funkcjonującymi w AMP jak np. HRapka tak, by pra-
cownicy z jednego miejsca mogli załatwić wszelkie sprawy w 
ramach ich zatrudnienia. 
Portal jest przewidziany również w formie aplikacji, prowadzo-
ny będzie w pełni w języku polskim,
Istotnym jest, iż pracodawca deklaruje, że wprowadzany sys-
tem stanowi dodatkową możliwość załatwiania spraw kadrowo-
płacowych, przy jednoczesnym utrzyma-
niu dotychczasowych możliwości - infolinii 
oraz specjalistów - koordynatorów. 

W ramach dostępnych w systemie mate-
riałów pracownik będzie miał możliwość 
zarówno ich pobrania, jak i skopiowania. 
Z możliwości portalu pracownicy będą mo-
gli korzystać za pomocą sprzętu firmowego 
- bez konieczności dodatkowego logowania 
się oraz za pomocą prywatnych kompute-
rów (czy innych urządzeń) - z dowolnego 
miejsca, po zalogowaniu do swojego pro-
filu. Na początku przewiduje się logowanie 
jednoetapowe, natomiast w ramach rozwo-
ju systemu, gdy pojawią się w nim dane 
wrażliwe - ma zostać wprowadzone bez-

C. d. ze str. 1     Pracodawca zapropono-
wał w ramach podwyżek płac pracowni-
ków AMP w 2022 r.:

kwotę średnio 120 zł/pracownika z • 
przeznaczeniem na podwyżkę mie-
sięcznych płac zasadniczych pracow-
ników w pełni dzieloną między załogę 
wg uznania pracodawcy;
1.000 zł jako nagroda za wkład pracy • 
pracowników w funkcjonowanie spółki 
w roku 2021. 

Negocjatorzy z ramienia spółki przekaza-
li, iż przedstawiona oferta stanowi propo-
zycję wyjściową do dalszych negocjacji 
płacowych, które chcą zakończyć - zgod-
nie z wcześniejszymi deklaracjami do 17 
grudnia br. 
Przedstawiciele pracodawcy odnosząc się 
do wystąpienia organizacji związkowych 
przekazali, iż dyrekcja wykonawcza jest 
wręcz zszokowana tak wysokim stanowi-
skiem płacowym na 2022 r. strony związ-

kowej. Zarząd jest świadomy oczekiwań 
pracowników co do wzrostu płac oraz 
bieżącej sytuacji rynkowej, w tym m.in. 
wysokiej inflacji, jednak zwrócili również 
uwagę, że podwyżki płac stanowią koszt 
dla firmy, który jest przenoszony i skutku-
je w kolejnych latach, a w problematycz-
nej wysokiej inflacji pomoc obywatelom 
zaoferował rząd w ramach pakietu działań 
antyinflacyjnych mających sprowadzić jej 
poziom do normalnego, który wg NBP jest 
określany jako ok. 3,5%. 
Ponadto - zdaniem pracodawcy - porozu-
mienie płacowe stanowi tylko część ro-
snących kosztów pracowniczych w spółce. 
Pozostałe koszty, które pracodawca musi 
ująć w budżecie związane z zatrudnie-
niem to m.in podwyżki płac, które mogą 
być uruchamiane decyzją pracodawcy jak 
to miało miejsce w br. dwa razy, gdy dwie 
duże grupy - w połowie roku oraz od 1 
września 2021 otrzymały wzrost płac, 

awanse, a także przewidywane koszty 
związane z wprowadzeniem w przyszłym 
roku nowego taryfikatora płac (na co pra-
codawca miał zapewnić odrębny fundusz 
- przyp.).
Strona społeczna wystąpienie pracodaw-
cy przy obecnym poziomie inflacji 7,7% 
i przewidywanym dalszym jej wzroście, 
rosnącej od Nowego Roku płacy mi-
nimalnej do poziomu 3010 zł brutto, a 
także świetnych - jak wynika z listu Dy-
rektora Generalnego AM - Aditya Mittala 
wyników finansowych grupy AM uzna-
ła za potwarz dla pracowników. Związ-
kowcy podkreślili, że tak dobre wyniki 
grupa osiągnęła w szczególnej sytuacji 
pandemicznej, wzmożonej pracy załogi 
w znacznie okrojonym składzie znoszą-
cej dodatkowe uciążliwości i obciążenia 
sanitarne, niejednokrotnie narażającej 
zdrowie  swoje i swoich rodzin wykonu-
jąc swoje obowiązki w warunkach, gdzie 
zapewnienie pełnego bezpieczeństwa 
zdrowotnego jest wręcz niemożliwe. 
W ramach dalszych negocjacji strona 
związkowa wystąpiła o przekazanie da-
nych płacowych (w tym mediany i kwar-
tyli)  za lata 2019 -2021. 

PRACODAWCA

Podwyżka miesięcznej płacy zasadniczej 1. 
średnio o kwotę 120 zł, przy czym środki te 
mają być w pełni rozdysponowane w sposób 
indywidualny  - wg uznania;
Nagroda za wkład pracy pracowników w 2. 
funkcjonowanie spółki w 2021 r. w wysoko-
ści 1.000 zł dla każdego pracownika. 

ZWIĄZKI ZAWODOWE
Podwyżka miesięcznych płac zasadniczych pracow-1. 
ników średnio o kwotę stanowiącą 12% średniego 
miesięcznego wynagrodzenia w AMP z IV kwartału 
2021 r., metodą uzgodnioną;
Nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjo-2. 
nowanie spółki w roku 2021 roku w wysokości 
2.000 zł. dla każdego pracownika;
Wypłacenie pracownikom nagrody za wynik 3. 
EBIDTA w wysokości 500 zł. z możliwością  jej 
zwiększenia w przypadku osiągnięcia lepszego 
od zakładanego wyniku EBITDA;
Podniesienie pracownikom poziomu ubezpiecze-4. 
nia opieki medycznej. 

Dostęp do HR - zarówno jako do informacji kadrowo-płacowych, jak i moż-
liwość załatwiania wszelkich spraw w tym obszarze z każdego praktycznie 
miejsca za pomocą urządzeń zdalnych zamierza udostępnić jeszcze w grud-
niu br. pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. pracodawca. Takie rozwiąza-
nie ma znacznie ułatwić załodze dostęp do przepisów prawa jako dokumen-
tów źródłowych i ich interpretacji.
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Wystąpienie 

Nowy Dyrektor oddziału surowcowego 
Zmiany organizacyjne w AMP

W styczniu 2022 r. po dziewięciu latach pra-
cy w ArcelorMittal Poland S.A. Hervé Mouil-
le, General Manager ArcelorMittal i obecnie 
dyrektor zarządzający oddziałem surowco-
wym, dołączy do ArcelorMittal Dofasco. 
Grzegorz Maracha, Manager ArcelorMittal, 
1 grudnia obejmie stanowisko dyrektora od-
działu surowcowego. Grzegorz Maracha bę-
dzie członkiem Dyrekcji Wykonawczej AMP. 
Jego przełożonym będzie zastępca dyrekto-
ra generalnego AMP - Frederik Van De Velde. 
Od 1 grudnia 2021 roku Grzegorz Maracha i 
Hervé Mouille będą wspólnie pracowali nad 
przekazaniem procesu zarządzania oddziału 
surowcowego. Grzegorz rozpoczął pracę w 
krakowskim oddziale spółki w 1994 r.
Czesław Sikorski General Manager Ar-
celorMittal, wiceprezes Zarządu Arce-
lorMittal Poland i dyrektor zarządzający 
Logistyki i Koksu 1 grudnia dodatkowo 
obejmie stanowisko prezesa i dyrektora 
generalnego spółki Kolprem. 
Jego przełożonym nadal będzie zastępca 
dyrektora generalnego AMP Frederik Van 

De Velde.
Czesław Sikorski został powołany do Za-
rządu AMP w lipcu 2019 r. Od 1979 r. jest 
powiązany z Zakładami Koksowniczymi w 
Zdzieszowicach. 
Urszula Michalik 1 grudnia obejmie sta-
nowisko wiceprezesa i zastępcy dyrektora 
generalnego w spółce Kolprem. 
Jej przełożonym będzie Czesław Sikorski, 
wiceprezes Zarządu AMP, dyrektor zarzą-
dzający Logistyki i Koksu, prezes i dyrek-
tor generalny spółki Kolprem.
Urszula Michalik dołączyła do Grupy w 
2008 roku. 
Dorota Węglarska, główny specjalista 
ds. marketingu i relacji z klientami w ob-
szarze koksu, 1 grudnia obejmie stanowi-
sko dyrektora handlowego ds. koksu. 
Jej przełożonym będzie Czesław Sikorski 
wiceprezes Zarządu AMP, dyrektor zarzą-
dzający Logistyki i Koksu, prezes i dyrek-
tor generalny spółki Kolprem.
Dorota Węglarska związana jest ze zdzie-
szowickim oddziałem AMP od 2004 roku. 

Zarząd Regionu Śląsko - Dąbrowskiej Solidarności wraz z kato-
wickim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa organizuje w dniu 6 
grudnia br. Mikołajkową zbiórkę krwi. Akcja przebiegać będzie z 
zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. 
Krew jest jednym z najcenniejszych darów, jaki możemy ofiarować dru-
giemu człowiekowi. To dar życia, dar zdrowia, dar wielkiej miłości i empa-
tii dla bliźniego. Każdy tym darem może się podzielić! 
Organizowana przez Solidarność Mikołajkowa zbiórka krwi odbędzie się w 
budynku zarządu regionu w Katowicach - ul. Floriana 7 w dniu 6 grudnia 
2021 roku w godzinach od 9:00-14:00. Do dyspozycji w ramach akcji 
oddane zostało całe skrzydło wraz z osobnym wejściem, poczekalnia itd. -  
tak, by w związku z trwającą pandemią zachować wszelkie obostrzenia. 
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o informację do sekretariatu 
Solidarności dąbrowskiego oddziału AMP  - tel. 61-05 lub budynek związ-
kowy pok. nr. 6 lub do biura rozwoju i promocji Związku - tel. 32 728 
41 04 celem zapewnienia sprawnej obsługi. Organizatorzy Mikołajkowej 
zbiórki krwi odpowiednio przygotują wizytę i donację na określoną godzi-
nę dla każdej zainteresowanej osoby.
W ubiegłym roku w trakcie zbiórki krwi organizowanej w Regionie Człon-
kowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oddali ponad 200 litrów krwi. 

Zapraszamy wszystkich Członków do aktywnego 
udziału w akcji.

Mikołajkowa zbiórka krwi
Podaruj z siebie to co najlepsze!
Weź udział w akcji Solidarności

Zorganizowani mają lepiej

Więcej informacji pod numerem telefonu:
..........................................................

13 grudnia będziemy 
pod Krzyżem, 

zapal światło wolności
C. d. ze str. 1     W tym dniu zachęcamy do 
chwili zadumy, oddania pamięci ludziom, 
którzy podjęli walkę o Wolną Polskę.  
Zapraszamy również do udziału w corocz-
nej  społeczno-edukacyjnej akcji „Ofiarom 
stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” 
stanowiącej hołd dla ofiar, a także wyraz 
pamięci o tragicznych wydarzeniach, któ-
re rozegrały się 40 lat temu.

Akcja nawiązuje do gestu, jakim Polacy 
oraz inni ludzie Wolnego Świata wyrażali 
sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL 
- w oknach swoich domów w Wigilię Bo-
żego Narodzenia 1981 r. stawiali zapalone 
znicze okazując jedność z internowanymi i 
ich rodzinami. 39 lat temu również w oknie 
Pałacu Apostolskiego zapłonął symboliczny 
znicz zapalony przez św. Jana Pawła II. 

Program szczepień 
przeciwko grypie 

w AMP nadal aktualny

W ArcelorMittal Poland S.A. oraz spółce Kolprem nastąpią kolejne zmiany orga-
nizacyjne. Zgodnie z zapowiedziami pracodawcy - jeszcze w grudniu dyrekto-
rem oddziału surowcowego  oraz Członkiem Dyrekcji Wykonawczej AMP zostanie 
Grzegorz Maracha. 

Solidarność zwraca uwagę na zagrożenia
Interwencja ws. dąbrowskiej bramy nr 5 
Interwencję w zakresie częstych problemów z wjazdem na teren ArcelorMit-
tal Poland S.A przez bramę wjazdową nr 5 podjęła dąbrowska Solidarność 
podczas spotkania z pracodawcą w dniu 26 listopada br. 
Solidarność zwróciła uwagę, iż ze względu na zbyt małą (jednoosobową) obsadę pra-
cowników na bramie nr 5 w dąbrowskim oddziale AMP na zewnątrz zakładu tworzą się 
ogromne zatory stwarzające bezpośrednie niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi 
publicznej. Ze względu na „zakorkowany” pas ruchu do AMP kierowcy mający inny 
cel podróży niejednokrotnie łamią przepisy ruchu drogowego często jadąc „pod prąd” 
celem ominięcia zatoru. W przypadku, gdy pracowników obsługujących ruch na bramie 
jest więcej - problem ten nie występuje. 
W odpowiedzi pracodawca wyjaśnił, iż obsada na bramie nr 5 w dni robocze wynosi 3 
osoby w godz. 8.00 - 20.00 i 2 osoby w godz. 20.00 - 8.00, a w dni wolne od pracy 
całodobowo 2 osoby. 

Biuro Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy informuje, że nadal można 
skorzystać ze szczepień przeciwko 
grypie organizowanych przez Arce-
lorMittal Poland S.A w ramach Tygo-
dnia Zdrowia.
Wdrożonym w spółce programem szcze-
pień objęci są nie tylko pracownicy, ale 
również pełnoletni członkowie ich rodzin 
zamieszkujący we wspólnym gospodar-
stwie domowym.
Osoby zainteresowane dołączeniem do 
programu szczepień proszone są o kon-
takt pod nr telefonu: 664 781 806. 
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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

Rząd przyznaje rację Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 
Będzie obniżka opodatkowania energii

Renciści 
i wcześniejsi emeryci 

dorobią więcej
GUS podał najnowsze dane o przecięt-
nym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest 
ono wyższe niż ostatnio. To oznacza, 
że od 1 grudnia renciści i wcześniejsi 
emeryci będą mogli do swoich świad-
czeń dorobić więcej.
Emeryci i renciści, którzy postanowili sobie 
dorobić powinni kontrolować czy ich zarob-
ki nie spowodują zmniejszenia lub zawie-
szenia świadczeń. Limity, czyli graniczne 
kwoty przychodu są uzależnione od śred-
niej płacy krajowej. 
Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, którzy 
pobierają emerytury, ale nie osiągnęli 
powszechnego wieku emerytalnego oraz 
renciści, będą mogli dorobić bez żadnych 
konsekwencji do 3.960,20 zł czyli 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia. Jeśli osiągną przychód, który przekro-
czy 70 proc. ale nie będzie wyższy niż 130 
proc. tego wynagrodzenia czyli 7354,50 
zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o 
wartość przekroczenia, nie więcej jednak 
niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. 
Wynosi ona obecnie 646,67 zł dla eme-
rytur i rent z tytułu całkowitej niezdolno-
ści do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy i 549,71 
zł dla rent rodzinnych, do których upraw-
niona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe 
przychody przekroczą kwotę 7.354,50 zł 
to świadczenie zostanie zawieszone.
Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy 
rentach socjalnych.  
                      Więcej: www.solidarnosc.org.pl

Zgodnie z założeniami „Tarczy Antyin-
flacyjnej” od stycznia podatek VAT na 
energię elektryczną ma zostać obniżony 
z obecnych 23 proc. do 5 proc. na trzy 
miesiące. Całkowicie zniesiona ma zostać 
też akcyza na energię dla gospodarstw 
domowych.
Postulat obniżenia opodatkowania energii 
został zgłoszony w stanowisku przyjętym 
14 października przez Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”. W dokumencie skie-
rowanym do premiera Mateusza Mora-
wieckiego związkowcy wskazali wówczas, 
że stawka VAT na energię elektryczną 
należy w Polsce do najwyższych w Unii 
Europejskiej. Z kolei obniżka opodatko-
wania będzie rozwiązaniem znacznie lep-
szym niż jakiekolwiek rekompensaty za 
wzrost cen prądu.
– Pan premier prezentując „Tarczę Anty-
inflacyjną”, przyznał nam rację. Dobrze, 
że rząd w końcu nas posłuchał. Niestety 
jest też łyżka dziegciu w tej beczce mio-
du. VAT na energię ma zostać obniżony 
tylko na 3 miesiące. My proponowaliśmy 
bezterminową obniżkę. Nic przecież nie 
wskazuje na to, że za kwartał kryzys 
energetyczny w Europie się skończy i 
prąd stanieje – wskazuje Dominik Kolorz, 

Zmniejszenie opodatkowania energii to realizacja postulatu śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności”. Szkoda jednak, że nie został on zrealizowany w całości 
– mówi przewodniczący Dominik Kolorz. Obniżka VAT-u i akcyzy na energię 
elektryczną jest jednym z głównych elementów tzw. „Tarczy Antyinflacyj-
nej” ogłoszonej 25 listopada przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Prace nad projektem zbliżają się do finału
Fundusz Transformacji Śląska
może rozpocząć działalność w maju
Projekt ustawy dotyczący powołania Funduszu Transformacji Śląska powi-
nien wejść na ścieżkę legislacyjną w połowie grudnia – mówi Dominik Kolorz, 
szef śląsko dąbrowskiej „Solidarności”. Zgodnie z górniczą umową społeczną 
FTŚ ma dysponować instrumentami inwestycyjnymi, które umożliwią odbu-
dowę gospodarczą regionu i wypełnienie luki po likwidowanych kopalniach.
– Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, ustawa zostanie uchwalona w marcu przyszłego roku, a 
w maju Fundusz Transformacji Śląska mógłby rozpocząć działalność – powiedział Dominik 
Kolorz 9 listopada po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, 
które ze strony rządu odpowiada za przygotowanie ustawy wprowadzającej FTŚ.
Powołanie Funduszu Transformacji Śląska było jednym z elementów umowy społecznej do-
tyczącej transformacji górnictwa podpisanej w maju przez delegację rządową i przedsta-
wicieli związków zawodowych. Zgodnie z zapisami umowy, strona związkowa 29 czerwca 
przekazała rządzącym projekt ustawy powołującej FTŚ. Od tego czasu nad projektem pra-
cuje resort rozwoju. – Ministerstwo zaproponowało, aby zamiast powołać fundusz na mocy 
odrębnej ustawy, przeprowadzić ten proces na drodze nowelizacji ustawy o systemie insty-
tucji rozwoju. W ten sposób FTŚ miałby stać się częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. 
To rozwiązanie wydaje się optymalne, gdyż pozwoli znacząco przyspieszyć całe przedsię-
wzięcie. Do nowelizacji ma być przetransferowana zdecydowana większość rozwiązań, któ-
re zapisaliśmy w naszym projekcie ustawy – tłumaczy szef śląsko-dąbrowskiej „S”.
Kolejne spotkanie dotyczące FTŚ ma się odbyć w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii 
na przełomie listopada i grudnia. Do uzgodnienia pozostaje m.in. kwestia kapitału począt-
kowego FTŚ, który zgodnie ze związkowym projektem ma wynosić co najmniej 500 mln zł. 
– Na razie resort nie wskazał skąd miałyby pochodzić te pieniądze, a nie trzeba tłumaczyć, że 
to kluczowa kwestia dla przyszłego funkcjonowania FTŚ – zaznacza Dominik Kolorz.
FTŚ ma działać w formule zbliżonej do Polskiego Funduszu Rozwoju. Celem tej in-
stytucji będzie podejmowanie działań inwestycyjnych, organizacyjnych i finansowych 
związanych z transformacją Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz odbudowa 
potencjału gospodarczego regionu. FTŚ.                  Więcej: solidarnosckatowice.pl

przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Soli-
darności”.
Prezentując „Tarczę Antyinflacyjną”, szef 
rządu zapowiedział również działania na 
rzecz zmiany systemu handlu uprawnie-
niami do emisji CO2, które są częścią 
polityki klimatycznej Unii Europejskiej. – 
Będę zgłaszał ten postulat na najbliższej 
Radzie Europejskiej – powiedział premier 
Morawiecki podczas czwartkowej konfe-
rencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów.
Wniosek dotyczący reformy systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji CO2 również 
był zawarty w stanowisku WZD śląsko-
dąbrowskiej „S”. – Od początku 2018 
roku cena pozwolenia na emisję 1 tony 
CO2 wzrosła z 8 euro do ponad 60 euro 
– czytamy w dokumencie skierowanym w 

październiku do Mateusza Morawieckiego. 
– Obecnie postulowana przez nas głęboka 
rewizja polityki klimatyczno-energetycz-
nej UE staje się absolutną koniecznością 
– napisano w stanowisku WZD.
– Po wielu miesiącach uległości wobec 
szaleństw unijnej polityki klimatycznej, 
rząd wreszcie zaczyna się budzić. Naj-
wyższy czas. Po raz kolejny okazuje się, 
że to my, związkowcy, mieliśmy rację. W 
działaniach na rzecz zmiany tej skrajnie 
szkodliwej polityki, pan premier może li-
czyć na wszelkie możliwe wsparcie z na-
szej strony – zaznacza Dominik Kolorz.
Innymi elementami zaprezentowanej 25 
listopada „Tarczy Antyinflacyjnej” ma być 
m.in. obniżenie akcyzy na paliwa od 20 
grudnia na 5 miesięcy oraz obniżka po-
datku VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 
5 proc. w pierwszym kwartale przyszłe-
go roku. Rząd planuje też oszczędności 
w administracji publicznej oraz wprowa-
dzenie „dodatku osłonowego” w rocznej 
wysokości od 400 do 1150 zł, który ma 
otrzymać 5 mln gospodarstw domowych. 
Łącznie koszt „Tarczy Antyinflacyjnej” dla 
budżetu ma wynieść ok. 10 mld zł.  
                 Źródło: 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,

Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09  Nakład 1.000 egz.

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!

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

,


