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Zbyt niski stan zatrudnienie, wynagrodzenia pracowników przy szalejącej 
wręcz inflacji, Zakładowy Fundusz Socjalny - to jedne z ważniejszych tematów, 
jakie omawiane były podczas posiedzenie Międzyzakładowej Komisji dąbrow-
skiej Solidarności w dniu 
25 maja br. W posiedze-
niu gościnnie udział wzięli: 
Stanisław Ból - Dyrektor 
Personalny ArcelorMittal 
Poland S.A., a także przed-
stawiciele Fundacji im. 
Jerzego Bernharda - Ewa 
Szymura - Prezes Fundacji 
oraz Henryk Orczykowski     
- współzałożyciel Fundacji, 
Prezes spółki Stalprofil.         
                      Więcej str. 4

Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji...
Braki są uzupełniane, 
ale globalne zatrudnienie maleje 

Pożyczki na cele 
mieszkaniowe 

zostały przyznane
Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komi-
sja Świadczeń Socjalnych podczas 
posiedzenia w dniu 18 maja br. roz-
patrzyła wnioski o pomoc finanso-
wą oraz wnioski o pożyczki na cele 
mieszkaniowe. 
Komisja Socjalna rozpatrzyła w sumie 99 
wniosków o przyznanie pomocy finanso-
wej z ZFŚS. Po analizie wniosków przy-
znanych zostało 65 zapomóg losowych i 
13 zapomóg materialnych. W 20 przypad-
kach zapomoga nie została przyznana, a 
w 1 wniosek został wstrzymany ze wzglę-
du na braki formalne.     Więcej str. 2

Z dniem 1 czerwca 2022 roku przesta-
je obowiązywać dotychczasowe refi-
nansowanie zakresu Standard i finan-
sowanym w 95% przez Pracodawcę 
(pozostałe 5% tj. 1,40 zł dopłaca pra-
cownik) będzie zakres gwarantujący 
szerszy dostęp do usług medycznych 
– Komfort. Pracownicy, którzy do tej 
pory nie dokonali zmian w zakresie 
opieki medycznej mają trzy rozwiąza-
nia: albo przejść na wyższy, ale refun-
dowany pakiet Komfort przy własnej 
opłacie 1,40, zrezygnować całkowi-
cie z opieki medycznej - tu potrzeb-
ne jest wypowiedzenie, albo pozostać 
przy pakiecie Standard, co jednak ze 
względu na brak refundacji staje się 
całkowicie nieopłacalne.  
Przypominamy jednocześnie, że ubezpie-
czenie grupowe, a opieka medyczna - to 
dwa odrębne zakresy ubezpieczeń, które 
- jak wynika z licznych zapytań - pracow-
nicy ze sobą mylą.           Więcej str. 2

Uporządkuj kwestię 
Opieki Zdrowotnej,
to ostatni termin

Wysoki podatek za 
posiłki - Solidarność 

interweniuje 
W związku z licznymi zgłoszenia-
mi pracowników, którzy w miesiącu 
kwietniu br.  zauważyli na pasku pła-
cowym znaczny wzrost kwoty podat-
ku od posiłków - Solidarność podjęła 
interwencję.  
Do Związku zgłosiła się spora grupa pra-
cowników, którzy na pasku wynagrodze-
nia za m-c kwiecień br. zauważyli znaczny 
wzrost potrącenia w ramach rozliczenia 
podatku za posiłki. Potrącona kwota była 
tak duża, że 
przewyższała 
ona znacz-
nie nie tylko 
należny za 
skonsumo -
wane posił-
ki podatek, 
ale nawet o 
wiele wyższa 
niż całkowita 
wartość tych 
p o s i ł k ó w .     
Więcej str. 2

Pracodawca - mimo dużych zysków osiągniętych w I kwartale 2022 r. - nie 
zamierza wesprzeć załogi w trudnym czasie „szalejącej inflacji” dodatkową 
nagrodą, o którą wystąpiło pięć największych organizacji związkowych  funk-
cjonujących w ArcelorMittal Poland S.A. Decyzję pozytywną podjął natomiast 
w zakresie zasilenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jednak nie 
środkami wynikającymi z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a 
dodatkowymi środkami pracodawcy. 
Przypominamy, że 17 maja br. strona społeczna wystąpiła do pracodawcy o wypłatę na-
grody wyrównawczo-inflacyjnej w wysokości 2.500 zł. Swoją odpowiedź (do zamknięcia 
numeru - ustną) pracodawca przekazał w piątek, 3 czerwca. Niestety, zarząd nie przy-
chylił się do wystąpienia Związków, pomimo że - jak przekazali przedstawiciele praco-
dawcy - spółka radzi sobie dobrze. A raczej radziła, bowiem według dalszych informacji 
w III kwartale nie będzie już obłożenia na wszystkie linie produkcyjne.   Więcej str. 3 

W odpowiedzi na wystąpienia strony związkowej
AMP nie chce zrekompensować 
inflacji, ale zasili ZFŚS

Drużyna DWS - Walcownia Średnia wygrała Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidar-
ność” ArcelorMittal 
Poland S.A. - Dąbro-
wa Górnicza. Roz-
grywki odbyły się w 
sobotę, 4 czerwca br. 
na stadionie UKS w 
Dąbrowie Górniczej - 
Okradzionowie, a to-
warzyszyły im zaba-
wy dla najmłodszych 
zorganizowane z oka-
zji Dnia Dziecka.  
             Więcej str. 3

Dobra zabawa przede wszystkim!
DWS mistrzem Turnieju
o Puchar Przewodniczącego „S”
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W piątek - 17 czerwca 2022 r. nie bę-
dzie prowadzona obsługa socjalna w 
Sosnowcu, natomiast biuro w Dąbro-
wie Górniczej będzie czynne od godz. 
7.00 do godz. 14.00. 
Informacja powyższa została przekazana 
przez Sanpro Synergy Sp. z o. o. 

Grzegorz Służałek 
wybrany został na 
funkcję Przewod-
niczącego Soli-
darności w spółce 
Partner Serwis. 
Wybory przepro-
wadzone zostały 
19 maja 2022 r. 
W wyniku wyborów 
uzupełniających w 

spółce Partner Serwis wybrano nowego 
Przewodniczącego Komisji NSZZ „Solidar-
ność”, którym został Grzegorz Służałek. 
Z Grzegorzem kontaktować się można te-
lefonicznie pod nr. 513 166 402.
Członkowie Związku zdecydowali, że rolę 
Jego zastępcy pełnił będzie Adrian Oku-
larczyk.  
Wybranym serdecznie gratulujemy i życzy-
my efektywnej pracy na rzecz pracowników.

C. d. ze str. 1           Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją - ze wzglę-
du na refinansowanie przez pracodawcę wyższego pakietu opieki zdrowotnej Komfort                  
- pracownik posiadający obecnie ubezpieczenie w zakresie Standard, w przypadku nie 
przystąpienia do Pakietu Komfort pozostanie w czerwcu na ubezpieczeniu Standard, któ-
re nie będzie refinansowane co oznacza, że będzie zmuszony ponieść jego pełny koszt. 
Pracownik może zrezygnować z pakietu Opieki Medycznej, jednak aby to uczynić od 
czerwca br. musi - w dowolnej formie - do 30 maja br. złożyć stosowne oświadczenie o 
takiej rezygnacji. Brak takiego oświadczenia spowoduje, że wraz z wynagrodzeniem za 
maj pracodawca potrąci pracownikowi pełną równowartość opłaty za pakiet Standard - 
14,90 zł. Takie rozwiązanie ze względu na brak refinansowania przez pracodawcę staje 
się jednak całkowicie nieopłacalne. 
Pracodawca bowiem od 1 czerwca br. obejmuje 95% refundacją wyższy pakiet Opie-
ki Medycznej - Komfort. Oznacza to, że pracownik pokrywając 5% wartości pakietu 
Komfort (1,40 zł) otrzyma większy zakres usług medycznych aniżeli dotychczas. By 
tak się stało musi jednak złożyć do agencji CBS lub w miejscach wyznaczonych na 
zakładach deklarację przystąpienia do tego pakietu. W przypadku, gdy uczyni to w 
czerwcu - objęty zostanie nowym ubezpieczeniem od dnia 1 lipca br.   
Ze względu na dużą ilość zapytań pracowników - przypominamy, że ubezpieczenie 
Opieka Medyczna jest ubezpieczeniem odrębnym od Grupowego Ubezpieczenia na 
Życie, które z kolei jest w całości finansowane bezpośrednio przez Pracowników.

Dąbrowska Solidarność serdecznie 
zaprasza Członków Związku chcą-
cych rozwijać zainteresowania spor-
towe tj. gra w piłkę nożną, siatków-
kę i inne, do kontaktu z kol. Adrian 
Dębiec - tel. 514 256 985, Paweł Dy-
lowski tel. 665 053 666 oraz Miro-
sław Nowak tel. 503 126 975. 
W zależności od zainteresowania i możli-
wości stworzenia odpowiedniej wielkości 
grup Związek planuje organizację zajęć 
sportowych.     Serdecznie zapraszamy. 
           

Informujemy, że za śp. Jerzego Go-
ińskiego - Przewodniczącego Soli-
darności w ArcelorMittal Poland S.A. 
zostaną odprawione w najbliższym 
czasie następujące msze święte:

2022.06.12 godz. 16.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od europoseł 
Jadwigi Wiśniewskiej z mężem);
2022.06.26 godz. 16.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od NSZZ „S” 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego);
2022.07.20 godz. 18.00 – Sanktu-• 
arium Św. Antoniego (od koleżanek i 
kolegów z DWW).
2022.08.01 godz. 18.00 - Bazylika Mat-• 
ki Bożej Anielskiej (od sp. Maritex).
2022.09.04 godz. 16.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od NSZZ „S” 
Huty Częstochowa);
2022.09.11 godz. 20.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej.

Teraz można składać na bieżąco wnioski 
Pożyczki na cele mieszkaniowe
zostały przyznane
C. d. ze str. 1      Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpa-
trzyła w sumie 91 wniosków o udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe z przezna-
czeniem na remont lub modernizację mieszkania/domu. Pozytywna decyzja wydana 
została w stosunku do 89 wnioskodawców. 
Komisja przyznała również 1 pożyczkę z przeznaczeniem na zakup lub budowę pierw-
szego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania).
Decyzja Komisji dotycząca pożyczki jest sukcesywnie umieszczania na platformie So-
cialPartner. Zawarcie umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe z ZFŚS powinno na-
stąpić w terminie od 30 maja do 28 października 2022 r., a konkretny termin jej 
podpisania zostanie ustalony bezpośrednio z pracownikiem Sanpro Synergy, który z 
wnioskodawcą będzie się kontaktował osobiście. Pamiętać przy tym należy, że przy 
zawarciu umowy wymagane jest poręczenie dwóch pracowników.
Wypłaty pożyczki poprzez przelew na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe 
dokonywać będzie Sanpro Synergy sukcesywnie do 30 dni od daty podpisania umowy. 
Niezawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym terminie traktowane będzie jako rezy-
gnacja z przyznanej pożyczki, co z kolei skutkować będzie anulowaniem wniosku.
Ze względu na fakt, iż przeznaczone na pożyczki na cele mieszkaniowe środki nie 
zostały w pełni wykorzystane - Komisja podjęła decyzję, że osoby zainteresowane po-
życzkami mogą składać o nie wnioski na bieżąco za pomocą platformy SocjalPartner.

Zaistniała pomyłka na paskach płacowych 
Wysoki podatek za posiłki „S” interweniuje

Pakiet Standard pozostanie nieopłacalnym
Uporządkuj kwestię Opieki Zdrowotnej,
to ostatni termin

C. d. ze str. 1       W związku z zaistniałą sytuacją Wiceprzewodniczący - Skarbnik dą-
browskiej Solidarności podjął interwencję u pracodawcy celem wyjaśnienia, dlaczego 
pracownikom została potrącona tak duża wartość.        
Po przeanalizowaniu tematu - przedstawiciel pracodawcy wyjaśnił, iż w poszczególnych 
przypadkach na paskach płacowych pracowników w pozycji XPDF Rozliczenie posiłków 
FC błędnie zaczytany został podatek wynikający z wprowadzenia nowego rozliczania 
podatku pracownika wynikającego z Polskiego Ładu. W pozycji tej, gdzie powinien  być 
naliczony podatek za skonsumowane posiłki - zsumowany on został z niedopłatą wyni-
kającą ze zmian przepisów podatkowych. Problem został rozwiązany przy współpracy 
z BCOE i w przyszłości nie będzie łączenia tych podatków.  

Chcesz ćwiczyć?
Ćwicz z nami!

Msze św. w intencji 
śp. Jerzego Goińskiego

Grzegorz Służałek 
Przewodniczącym 
w Partner Serwis

Obsługa socjalna 
po Bożym Ciele

Każdy ma wiedzieć, jak został oceniony 
Ocena pracownika będzie w HRapce
Po interwencji NSZZ „Solidarność” pracodawca zobowiązał się do skuteczne-
go przekazywania pracownikom wyniku rocznej oceny pracowniczej. Indywi-
dualna ocena ma być widoczna dla pracownika w aplikacji HRapka. 
Jak poinformował pracodawca podczas piątkowego (3 czerwca br.) spotkania - w apli-
kacji HRapka przygotowane zostało miejsce, gdzie umieszczona będzie indywidualna 

ocena roczna pracownika. Oceny pracownicze zaczytane zo-
staną do systemu ok. 13 czerwca - po zamknięciu procesu 
wypłat wynagrodzeń za maj 2022 r.
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C. d. ze str. 1      Pracodawca przewiduje 
znaczny spadek cen na wyroby gotowe, 
z dużą niepewnością patrzy również na 
politykę rynku związaną z walką z infla-
cją, która znacznie wpłynęła na spadek 
inwestycji.  

W uzasadnieniu negatywnie podjętej de-
cyzji pracodawca zwrócił przy tym uwagę, 
iż wysoka inflacja została uwzględniona w 
porozumieniu płacowym na 2022 r., które 
gwarantowało podwyżki płac pracowników 
znacznie wyższe niż w 2021 r. i w latach 
poprzednich. Porozumienie to dotyczyło 
również dodatkowej nagrody inflacyjnej. 
Ponadto - na skutek różnych ruchów pła-
cowych, jakie miały miejsce w 2021 r. - rok 
ten zakończył się znacznym  wzrostem wy-
nagrodzeń brutto pracowników - o przeszło 
12,5%. Wzrost ten widoczny jest również 
w waloryzacji dodatku zmianowego oraz 
wypłaconym dodatku Mały Hutnik. 
Przedstawiciele AMP zwrócili przy tym 
uwagę, że w ostatnim czasie wzrosła 
nie tylko cena stali, ale również koszty 
jej produkcji (ceny energii, gazu, emisji 
CO2, a także surowców). Aktualnie jed-
nak faktem stały się obniżki wyrobów, 
które znacząco wpłyną na wyniki spółki. 
Kolejnym argumentem były zatwierdzone w 
ramach budżetu koszty pracownicze, które - 
zdaniem HR nie mogą zostać zwiększone.
Pracodawca biorąc powyższe pod uwagę, 
a także decyzje na 2022 r., które mają 
skutkować sumarycznym wzrostem wy-
nagrodzeń przewyższającym wręcz wzrost 
wynagrodzeń roku 2021, a także wątpli-

nagroda 
wyrównawczo- inflacyjna

W odpowiedzi na wystąpienia strony związkowej
AMP nie chce zrekompensować 
inflacji, ale zasili ZFŚS

wości prawne co do powrotu do zamknię-
tego już porozumienia płacowego oraz 
przewidywany kryzys - stoi na stanowisku, 
że wypełnił już oczekiwania pracowników 
m.in. związane z wysoką inflacją. 

W odpowiedzi na wystąpienie Związków 
(z 28 kwietnia br.!) Dyrektor Personalny 
poinformował, że ze względu na obowią-
zujące przepisy tarczy antykryzysowej 
stanowiące, że w przypadku spadku ob-

rotów gospodarczych pracodawca nie sto-
suje m.in. dodatkowego odpisu na ZFŚS 
wynikającego z zapisów ZUZP, a taki spa-
dek AMP odnotowało w 2020 r. - nie widzi 
możliwości, a nawet wręcz ma zakaz re-
alizacji zapisów układu w tym zakresie.
Jednak biorąc pod uwagę wystąpienie stro-
ny społecznej i obecną sytuację rynkową 
w czwartek - 2 czerwca Zarząd AMP podjął 
decyzję, że zrekompensuje brak odpisu 
i decyzją pracodawcy przekaże na ZFŚS 
jego równowartość - ok 2,5 mln zł. Środki 
te - według decyzji Komisji Socjalnej mo-
głyby zostać przeznaczone np. na wypłatę 
dodatkowego świadczenia w średniej wy-
sokości ok 300 - 350 zł/pracownika. 
Przypominamy przy tym, że świadczenia 
z ZFŚS nie podlegają naliczeniu składki 
ZUS oraz - do łącznej kwoty 2.000 zł są 
zwolnione z podatku.

dodatkowy 20%
odpis na ZFŚS

Do stanowiska pracodawcy w obu kwestiach krytycznie odniósł się Przewodniczący So-
lidarności Lech Majchrzak podkreślając, iż pracodawca nie powinien w ramach wzrostu 
kosztów pracowniczych powoływać się na dokonany własną decyzją wzrost wynagro-
dzeń w 2021 r. wymuszony przez rynek, który dotyczył populacji ok 5% załogi. Ponadto 
zatwierdzony budżet spółki zamyka w ramy nie tylko koszty pracownicze, ale również 
zakłada określony zysk spółki, który w I kwartale 2022 r. znacznie te ramy przekroczył, 
w związku z czym pracodawca dysponuje środkami, które może częściowo przeznaczyć 
na utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń pracowniczych. Grupa ArcelorMittal za I 
kwartał br. ogłosiła wręcz rewelacyjne wyniki finansowe, w wypracowaniu których brali 
udział pracownicy AMP oczekując za to nie tylko listu pochwalnego, ale realnych korzy-
ści. Przewodniczący zaznaczył również, że mimo przyhamowania koniunktury na stal nie 
widzi groźby pukającego do drzwi głębokiego kryzysu, bowiem uzyskanie przez Polskę 
środków na odbudowę winno wywołać ożywienie gospodarcze. W Polsce produkcja pla-
nowana jest na maksymalnym poziomie. Przytaczany przez pracodawcę wzrost kosztów 
produkcji (m.in. ceny gazu, węgla, energii), a dodatkowo żywności - dotyka również 
pracowników i ich rodzin, na co pracodawca także powinien zwrócić uwagę. 
Całkowicie niezrozumiałe dla Solidarności jest jednak podejście pracodawcy co do blo-
kady realizacji zapisów ZUZP w części dokonania 20% dodatkowego odpisu na ZFŚS. 
Owszem pracodawca odnotował spadek obrotów gospodarczych w 2020 r. i celem 
ratowania miejsc pracy w pełni miał prawo korzystać z zapisów tarczy antykryzysowej. 
Taka okoliczność jednak nie wystąpiła w kolejnym roku oraz w I kwartale br., w których 
AMP odnotował świetne wyniki finansowe. Zdaniem Związku zadaniem tarczy anty-
kryzysowej było wsparcie firm w sytuacjach trudnych, a nie ograniczanie ich kosztów 
(pracowniczych!) w okresie osiągania świetnych wyników finansowych, co pracodawca 
aktualnie skrzętnie wykorzystuje. Przedstawiciele Solidarności rozważają wystąpienie 
o interpretację zapisów Ustawy, na którą pracodawca się powołuje. 

Dobra zabawa przede wszystkim!
DWS mistrzem Turnieju
o Puchar Przewodniczącego „S”

Rozgrywkom sędziował kol. Damian Ję-
druch (z BJ), któremu serdecznie dzię-
kujemy.
W trakcie turnieju z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowane zostały zabawy i szereg 
konkursów dla najmłodszych.

C. d. ze str. 1     W turnieju wzięły udział cztery drużyny uzysku-
jąc następujące miejsca: 
     I miejsce - DWS
     II miejsce - PPD/Maritex
     III miejsce - DWG
     IV miejsce - PSD
W Turnieju rozegranych zostało sześć 
dwudziestominutowych meczów na 
zasadzie „każdy z każdym”, podczas 
których strzelone zostały łącznie 22 
bramki. 



str. 4

Uruchomiony został portal pracowniczy MyHrPortal, 
dzięki któremu pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. 
będą mogli załatwiać sprawy kadrowe. Dostęp do 
portalu znajduje się na stronach: www.MyHrPortal.
com.pl oraz www.portal-pracowniczy.com.pl. 
Portal dostępny jest dla wszystkich pracowników AMP - dla 
każdego pracownika zostało założone konto, dzięki które-
mu zaistniała możliwość załatwiania spraw pracowniczych 
z każdego miejsca za pomocą Internetu. Poprzez aplika-
cję pracownicy mogą składać wnioski z różnych kategorii 
spraw pracowniczych w dowolnym momencie oraz spraw-
dzać status ich realizacji. Dodatkowo zapewniony jest do-
stęp do artykułów zawierających najważniejsze tematy z 
zakresu prawa pracy i spraw kadrowo-płacowych, a także 
łatwy dostęp  do wszystkich aplikacji HR-owych funkcjonu-
jących w AMP tj. HRapka, Oracle.
Portal pracowniczy MyHrPortal ma być dla każdego pracowni-
ka indywidualną „bazą dowodzenia” sprawami personalnymi 
w czytelnej i intuicyjnej formie. Wraz z paskami płacowymi 

za maj br. pracownicy otrzymają 
informację zawierającą przewodnik 
i instrukcję logowania do portalu. 

Aplikacja ma ułatwić załatwianie spraw
Elektroniczny portal 
pracowniczy MyHrPortal

C. d. ze str. 1       Podczas posiedzenia 
Przewodniczący Komisji  omówili problemy 
występujące w poszczególnych Zakładach/
Biurach oraz w spółkach. Dominującymi 
tematami przy tym były problemy związa-
ne z zatrudnieniem oraz wynagrodzeniem 
pracowników, a także sprawy BHP. 
Goszczący na MK Stanisław Ból podkreślił, 
iż zatrudnienie oraz jego stabilizacja stano-
wią dla niego główny cel jako dla Dyrektora 
Personalnego, a efekty Jego pracy już są 
widoczne, bowiem - jak twierdzi - sytuacja 
w tym obszarze się poprawia. Dyrektor 
przedstawił aktualny stan zatrudnienia, 
podjęte rekrutacje, których w ubiegłym 
oraz bieżącym roku jest dość dużo, a tak-
że odejścia pracowników. Ponadto omówił 
inne ruchy kadrowe tj. alokacje pracowni-
ków i przenoszenie pracowników z zatrud-
nienia tzw. interim do AMP zapewniając, że 
żaden pracownik z tych spółek nie zostanie 
pozostawiony „na lodzie”. Dyrektor Per-
sonalny zwrócił uwagę, iż w AMP pomimo 
odejść - wskaźnik retencji wciąż - w porów-
naniu z innych zakładami utrzymuje się na 
niskim poziomie. 
Podsumowując temat zatrudnienia Wice-
przewodniczący Związku Mirosław Nowak 
zwrócił uwagę, że pomimo dużej ilości ru-
chów kadrowych i rekrutacji skala braków 
jest bardzo duża, a globalnie zatrudnienie 
w AMP z roku na rok się zmniejsza. Bra-
ki zatrudnieniowe bezpośrednio łączą się 
natomiast z bezpieczeństwem pracy.
Dyrektor Personalny potwierdził zmniejsza-
jące się zatrudnienie zaznaczając przy tym, 
iż jego wielkość jest prawidłowa. W AMP bo-
wiem została przeprowadzona analiza miejsc 
pracy (tzw. SEAT) - w każdym zakładzie zo-
stały zweryfikowane miejsca pracy - która 
wykazała niewielką ilość wakatów. Ponadto 
w firmie prowadzone są projekty, których 
celem ma być wzrost produktywności. Zda-
niem Dyrektora to, co widzą pracownicy nie 

do końca oddaje rzetelny obraz sytuacji, gdyż 
w spółce występuje dodatkowo absencja np. 
chorobowa - pracownicy są zatrudnieni, ale 
fizycznie nie są obecni na stanowisku pracy. 
Na malejące zatrudnienie przełożyły się rów-
nież duże projekty tj. inkorporacja AMSG, 
reorganizacja UR, zamknięcie Wielkiego Pie-
ca w Krakowie. 
Dyrektor podkreślił, iż HR kreuje politykę 
zatrudnieniową wg potrzeb poszczególnych 
zakładów - wyznaczane są potrzeby zatrud-
nieniowe i na tej podstawie robi analizę po-
trzeb i stanu zatrudnienia. Również analiza 
SEAT przygotowana została przez zakłady.  
Mówiąc o malejącym zatrudnieniu pamię-
tać należy o prowadzonych inwestycjach 
powodujących przejście na coraz większą 
automatyzację procesów produkcyjnych.  
Istotnym przy tym jest, jakie i gdzie będą 
lokowane kolejne inwestycje oraz by strony 
podjęły działania zabezpieczające pracow-
ników przy tych zmianach. Dyrektor pod-
kreślił, iż w 2021 r. pomimo dużych zmian, 
żadnemu pracownikowi AMP nie została 
wypowiedziana umowa o pracę.  
Podczas posiedzenia związkowcy zwrócili 
jednak uwagę, iż szczegółowa analiza wy-
stępujących w AMP godzin nadliczbowych 
wykazuje znaczne braki w zatrudnieniu. 
Odniesiono się również do możliwości 
współpracy AMP ze szkołami techniczny-
mi, które mogłyby przygotowywać mło-
dych ludzi bezpośrednio do zatrudnienia w 
hucie, jednak - jak się okazuje - uczelnie 
nie decydują się na otwieranie  takich kie-
runków ze względu na zbyt małe zaintere-
sowanie ze strony młodzieży.  
Zdaniem przedstawicieli Solidarności pra-
codawca nie prowadzi długofalowej polityki 
zatrudnieniowej, a zajmuje się w tym ob-
szarze tzw. łataniem dziur. Takie podejście 
powoduje również wymierne konsekwencje 
- straty produkcji  spowodowane przestoja-
mi z powodu braku pracowników znacznie 

Na posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji...
Braki są uzupełniane, 
ale globalne zatrudnienie maleje 

plany zatrudnienia, a każdy z zakładów 
przygotowuje w tym obszarze materiał 
z roczną perspektywą. Plan uwzględnia 
również dekarbonizację - budowę pieców 
elektrycznych i instalacji DRI.
Podkreślono przy tym, iż polityka kadrowa 
ściśle wiąże się z polityką płacową - jedno 
musi się uzupełniać z drugim. W tym tema-
cie związkowcy zwrócili uwagę na wysokość 
płacy w AMP, przez którą zawód hutnika 
przestał być postrzegany  jako atrakcyj-
ny, a także brak doceniania pracowników 
doświadczonych, których wynagrodzenia 
zrównały się, a nawet są niższe aniżeli pra-
cowników nowoprzyjmowanych. 
Zdaniem Pana Dyrektora wynagrodzenia 
oferowane przez AMP są lepsze aniżeli te w 
okolicznych firmach. Zdarzają się również 
sytuacje powrotów pracowników, którzy z 
AMP odeszli do innych firm - w podsumowa-
niu końcowym okazuje się bowiem, że huta 
jest stabilnym zakładem pracy. Założeniem 
jest utrzymywanie wynagrodzenia w me-
dianie rynkowej, jednak w przypadku tak 
dużych firm jak nasza - dojście do mediany 
wymaga  trochę czasu. Dyrektor przypo-
mniał, iż w AMP prowadzone są prace nad 
wdrożeniem nowego taryfikatora płac.             
Kolejnymi podjętymi tematami była także 
możliwość prawnego uregulowania dyżurów 
domowych oraz ocen, które nie tylko każdy 
pracownik powinien znać, ale również otrzy-
mać od przełożonego informację, z jakiego 
powodu tę konkretną  ocenę uzyskał. 
Gośćmi posiedzenia byli również przedsta-
wiciele Fundacji Pomocy im. Fundacji Je-
rzego Bernharda - Ewa Szymura - Prezes 
Fundacji oraz Henryk Orczykowski - współ-
założyciel Fundacji, Prezes spółki Stalprofil, 
którzy omówili cele i zadania Fundacji oraz 
szereg - pomimo krótkiego czasu działalno-
ści - podjętych inicjatyw na rzecz lokalnej 
społeczności, dzieci z wolbromskiej ochron-
ki, czy też ukraińskich uchodźców. Funda-
cja skupia się przede wszystkim na organi-
zacji pomocy osobom żyjącym w skrajnej 
biedzie i czyni to w sposób systemowy, a 
także na pomocy zdrowotnej. W ramach 
działalności doposaża również w potrzebny 
sprzęt placówki medyczne. Jej działalność 
jest w pełni przejrzysta - całość pozyska-
nych środków przeznacza na cele statuto-
we nie czerpiąc przy tym żadnych profitów. 
Stąd też po spełnieniu wymogów prawnych 
zamierza funkcjonować jako organizacja 
pożytku publicznego. 
Więcej informacji nt. działalności Funda-
cji można uzyskać na jej stronie 

przewyższają koszt ich 
zatrudnienia. 
Dyrektor Personalny 
potwierdził jednak kom-
pleksowe planowanie 
zatrudnienia, AMP spo-
rządza bowiem 5-letnie 

Pracownicy Sanpro Synergy
przejdą do AMP
Pracownicy Sanpro Synergy do końca lipca br. zostaną za-
trudnieni bezpośrednio w ArcelorMittal Poland S.A. - informa-
cję taką przekazał pracodawca podczas spotkanie ze stroną 
społeczną 3 czerwca br. 
Jak poinformował pracodawca - pracownicy Sanpro Synergy będą 
zatrudniani bezpośrednio w AMP wg kolejności wskazanej przez po-
szczególne zakłady produkcyjne. Założeniem jest pełne przejęcie za-
łogi do końca lipca br. 
Przy zatrudnieniu w AMP przejmowani pracownicy otrzymają umowę o 
pracę na czas określony - 33 m-ce oraz - przy ocenie rocznej A-D - wy-
równanie do obowiązujących w spółce stawek referencyjnych. Pracow-
nicy, którzy posiadają niewykorzystany urlop wypoczynkowy (propor-
cjonalnie do okresu zatrudnienia) - ze względu na brak możliwości jego 
przepisania - będą mieli wypłacony ekwiwalent wraz z ostatnim wyna-
grodzeniem za pracę. Osobom, które mają aktualne badania na dane 
stanowisko - zostaną one przepisane, w przypadku zmiany stanowiska 
lub kończącego terminu ważności - badania będzie trzeba wykonać. 
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Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland     -  Lech Majchrzak  tel. 776  61 05 
Interwencje, zatrudnienie                     -  Mariusz Pietruszka  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

26-27 maja w Zakopanem odbył się XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „So-
lidarność”. Wzięło w nim udział 300 delegatów z całej Polski oraz 200 gości.
 W inauguracji zjazdu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwo-
wych z prezydentem RP Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim 
na czele. Pierwszą, uroczystą część zjazdu rozpoczęto hymnem państwowym i 
hymnem związkowym oraz poprowadzoną przez metropolitę krakowskiego ar-
cybiskupa Marka Jędraszewskiego modlitwą w intencji Ojczyzny.

XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
Nie zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać!
Posłanie do Europy Wschodniej 

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda przypomniał, że 
pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów związ-
ku odbył się we wrześniu 1981 roku. – To 
było wielkie święto wolności i demokracji, 
gdzie po raz pierwszy w sposób nieskrę-
powany delegaci mówili o wolności słowa, 
o prawach człowieka, o prawach pracow-
niczych, o podmiotowości ludzkiej pracy, 
o podmiotowości człowieka. A działo się to 
za żelazną kurtyną, w centrum reżimu ko-
munistycznego i to było wielkim fenome-
nem na ówczesne czasy – podkreślił.
O historycznej roli związku mówił też pre-
zydent RP Andrzej Duda, nawiązując jedno-
cześnie do współczesnej aktywności związ-
ku. – „Solidarność” absolutnie przyczyniła 
się do odzyskania niepodległości w 1989 
roku, ale dziękuje też za to, że przyczy-
niacie się do umacniania się tej niepodle-
głości każdego dnia. Bo to jest właśnie od-
powiedzialna działalność związkowa, która 
prowadzi do tego, że będą jak najlepsze 
warunki pracy, ale w jak najlepiej prospe-
rujących firmach – powiedział prezydent.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił 
w wystąpieniu, że aby działać w zgodzie 
z ideałami „Solidarności”, Państwo musi 
chronić słabszych. – Musi być państwem 
dla słabszych, zapomnianych, wykluczo-
nych. Wyrozumiałe dla nich, a jednocze-
sne silne dla silnych. Długo czekaliśmy na 
to, aż państwo będzie mogło takim być. I 
dzisiaj z dumą tutaj przed państwem staję 
nie tylko jako premier rządu RP, ale także 

jako reprezentant Prawa i Sprawiedliwo-
ści, które nigdy nie poddało się temu uką-
szeniu neoliberalizmem. Dla którego ide-
ały „Solidarności” nie są i nigdy nie były 
eksponatami muzealnymi, tylko były, są i 
będą drogowskazem – mówił szef rządu.
Prezydent i premier podziękowali też „S” za 
zaangażowanie w pomoc niesioną Ukrainie, 
za braterskie wsparcie sąsiadów. W imieniu 
Ukraińców członkom związku dziękowali 
ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Desz-
czyca i szef Konfederacji Wolnych Związków 
Zawodowych Ukrainy Michał Wołyniec. Am-
basador Ukrainy wspominał, że praca magi-
sterska, którą pisał pod koniec lat 80-tych 
na Wydziale Historii Uniwersytetu Lwowskie-
go była poświęcona powstaniu i działalności 
NSZZ „Solidarność” – „Solidarność” była 
dla nas wzorem. Chcieliśmy być podobni i 
ciągnęliśmy do tego. Wskazał, że „Solidar-

Nawet 500 zł będą mogli odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT za 2022 rok 
pracownicy będący członkami związku zawodowego. 12 maja Sejm przyjął 
rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający m.in. tę właśnie ważną dla 
członków związku zmianę.
Pracodawcy od lat mogli odliczać od podatków składkę za przynależność do związków 
pracodawców. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych takiej możliwości nie 
mieli. Tę niesprawiedliwość udało się wreszcie usunąć. To dobra informacja dla członków 
wszystkich związków zawodowych w naszym kraju – mówi Piotr Nowak, wiceprzewodni-
czący śląsko-dąbrowskiej „S”. – 500 zł odliczenia od podstawy opodatkowania to może 
nie jest oszałamiająca suma, ale można powiedzieć, że pierwszy, kluczowy krok, został 
zrobiony – dodaje Nowak.
Początkowo przepisy „Polskiego Ładu” zakładały, że suma odliczenia składek człon-
kowskich na rzecz związku zawodowego będzie wynosiła maksymalnie 300 zł. Dzięki 
poprawce zgłoszonej przez NSZZ „Solidarność” w trakcie konsultacji publicznych limit 
ten został zwiększony o 200 zł. Ministerstwo Finansów zgodziło się na zaproponowaną 
modyfikację, zaznaczając, że wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc. 
uzasadnione jest podwyższenie limitu odliczenia.
Jak podał resort finansów, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, 
w 2018 roku w Polsce aktywnie działało 12,5 tys. organizacji związków zawodowych. 
Zrzeszały ponad 1,5 mln osób. Członkowie związków stanowili 4,9 proc. w odniesieniu 
do dorosłej ludności Polski oraz 16,3 proc. zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób.                 Źródło: solidarnosckatowice.pl

Limit odpisu zwiększony o 500 zł 
Ulga podatkowa 
za przynależność związkową

Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” w sposób 
kompleksowy prowadzi program 
wsparcia dla uchodźców wojennych 
z Ukrainy.
Decyzją Prezydium Komisji Krajowej 
uruchomione zostało specjalne konto 
bankowe, na które wszyscy zaintere-
sowani mogą wpłacać pieniądze.
Konto w PLN - Komisja Krajowa NSZZ So-
lidarność ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 
Gdańsk - bank: Powszechna Kasa Oszczęd-
nościowa Bank Polski Spółka Akcyjna, 05-
515 Warszawa, ul. Puławska 15; nr r-ku 

05 1020 1811 0000 0902 0138 8693
Konto w EUR - Komisja Krajowa NSZZ So-
lidarność ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 
Gdańsk - bank: Powszechna Kasa Oszczęd-
nościowa Bank Polski Spółka Akcyjna, 05-515 
Warszawa, ul. Puławska 15; nr r-ku (IBAN): 

PL92 1020 1811 0000 0102 0115 7338
nr SWIFT: BPKOPLPW
Rachunek USD:

PL 30 1020 1811 0000 0802 0253 7900
SWIFT: BPKOPLPW
Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem 
„Solidarność z Ukrainą”.

Pomoc Solidarności 
dla Ukrainy!

ność” w latach 80-tych stanowiła przykład 
dla całego świata. – Teraz wasza solidarność 
wobec Ukrainy to też jest wzór dla innych 
państw, jak mają się zachowywać, kiedy 
chcą pomagać tym, którzy znajdują się w 
biedzie. Dziękuję wam za to i będę cały czas 
powtarzać, żeby inni brali z was przykład – 
podkreślił ambasador Ukrainy.
Na zakończenie dwaj delegaci, weterani 
związku Waldemar Bartosz i Tomasz Wój-
cik, którzy byli uczestnikami wszystkich 
trzydziestu KZD począwszy od września 
1981 r. odczytali Posłanie do pracowników 
Europy Wschodniej. To odezwa wzorowana 
na słynnym Posłaniu NSZZ „Solidarność” 
do ludzi pracy Europy Wschodniej, odezwie 
uchwalonej przez I KZD, w której wezwano 
wszystkich robotników krajów tzw. bloku 
wschodniego do wspólnej walki o swoje 
prawo do swobody zrzeszania się.
Nie zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać! 
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność” 41 lat temu przesłał walczącym 
o godność człowieka pracy, zwłaszcza w 
krajach obozu komunistycznego, wyra-
zy poparcia i nadziei. Dzisiaj istota tego 
posłania jest szczególnie aktualna. W 
imię totalitaryzmu, wyrosłego na komu-
nistycznej tradycji, zabito tysiące ludzi 
w Ukrainie i nadal zagrożone jest życie 
kolejnych tysięcy. Miliony ludzi straciły 
swoje domostwa i dorobek życia. 
         Więcej: www.solidarnosckatowice.pl
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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górni-
cza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do 

a q u a p a r k u 
N E M O

Koszt jednorazowego biletu - 8 zł Ilość sztuk przysługująca jednej 
osobie ograniczona - 4 szt./miesiąc. 
Bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - 
budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  
Ilość biletów jest ograniczona - 4 szt./miesiąc.

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.
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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 ogra-
niczona do 2 sztuk. 

Kupony są dostępne przez cały 
miesiąc. 
 

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górni-
cza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do 

E N E R G Y L A N D I I
ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilka-
dziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 43 hektarów, przezna-
czony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i 
osób dorosłych.
Park zlokalizowany jest w miejscowości Zator, na granicy dwóch najwięk-
szych aglomeracji południa, Śląska i Małopolski.
W Energylandii, kupując JEDEN BILET WSTĘPU, można korzystać ze 
wszystkich urządzeń i atrakcji, do woli i bez limitu.
Cena biletu: normalny od 12 lat – 129 zł, ulgowy do 12 lat – 84 zł, dzieci od 1 roku do 3 lat - 1 zł. Ceny biletów 
obowiązują do 24.06.2022r. Dystrybucja biletów odbywa się „na zamówienie” – zainteresowani Członkowie Związ-
ku muszą zgłosić chęć nabycia oraz wpłacić równowartość zamówionych biletów w sekretariacie Związku (budynek 
DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05). O terminach odbioru zostaną poinformowani. 

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland 
S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w dystrybucji 
dla Członków Związku 

pólkolonie  letnie 
w  a q u a p a r k u 

N E M O
Nemo - Świat Rozrywki jest najlepszym miejscem do spędzania wolnego czasu, zabawy i relaksu. Oferuje najwię-
cej różnorodnych rozrywek skupionych w jednej dogodnej lokalizacji. Podczas wakacji letnich 2022 r. Nemo oferuje 
półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży łączące wiele dziedzin szeroko rozumianej aktywności fizycznej i sprawności 
manualnej oraz szeregu atrakcji. 
Półkolonie realizowane będą w ośmiu tygodniowych (5 dni: od poniedziałku do piątku) turnusach przez cały okres 
wakacji, począwszy od 27 czerwca w godz. 7.00 - 16.30 (z możliwością przywiezienia dziecka o godz. 6.30). Uczest-
nicy mają zapewnione pełne wyżywienie: II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i napoje. Wszelkie zajęcia 
prowadzone będą przez doświadczoną, przeszkoloną kadrę instruktorów posiadającą wymagane kwalifikacje, a wy-
poczynek zgłoszony jest do Kuratorium Oświaty.   
Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6-13 lat. Półkolonie organizowane są dla grup liczących 10 - 15 dzieci. 
W programie półkolonii: nauka pływania pod okiem instruktora; animacje w wodzie dla dzieci i młodzieży; gra w 
kręgle; dyskoteka Kapitana Nemo; warsztaty pierwszej pomocy; zajęcia plastyczne i wiele innych.
Cena jednego turnusu dla Członków NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AMP wynosi 749 zł.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Związku do 30 czerwca br. - budynek 
DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05. 
Szczegóły oraz Regulamin półkolonii dostępne są na naszej stronie internetowej www.hksolidarnosc.pl

,


