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W sumie 72 wnioski o przyznanie po-
mocy finansowej, a także 28 wnio-
sków o przyznanie pożyczki na cele 
mieszkaniowe rozpatrzyła Śląsko-Dą-
browska Terenowa Komisja Świad-
czeń Socjalnych w dniu 13 lipca br. 
Komisja przyjęła również ofertę bile-
tów do Parku Rozrywki Energylandia. 
ŚDTKŚS podczas posiedzenia rozpatrzyła 
72 wnioski o przyznanie pomocy finanso-
wej. Po ich przeanalizowaniu Komisja przy-
znała 50 zapomóg losowych i 8 zapomóg 
materialnych. 12 wniosków rozpatrzonych 
zostało negatywnie, natomiast w przypad-
ku 2 wniosków ŚDTKŚS nie podjęła decy-
zji ze względu na braki formalne złożonych 
dokumentów.                 Więcej str. 2

Kwotę w łącznej wysokości 420 zł otrzyma każdy pracownik ArcelorMittal 
Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za lipiec br. Jest to nagroda wynikająca 
z porozumienia płacowego zawartego przez organizacje związkowe z pra-
codawcą na 2022 r. 
Pracownicy AMP otrzymają w sierpniu - wraz z wypłatą za m-c lipiec br. nagrody 
wynikające z podpisanego na 2022 r. porozumienia płacowego: 

II część nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie spółki w 2021 r. w wysokości • 
250 zł/pracownika;
nagrodę EBITDA - za osiągnięcie zakładanego w biznesplanie wyniku finansowego • 
za 6 m-cy 2022 r. w wysokości 100 zł/pracownika;
zwiększenie nagrody za przekroczenie zakładanego w biznesplanie wyniku finan-• 
sowego za 6 m-cy 2022 r. w wysokości 70 zł/pracownika.      Więcej str. 2

Dodatkowa nagroda w wysokości 1.700 zł brutto/
osobę została uzgodniona w dniu 15 lipca br. dla pra-
cowników ArcelorMittal Poland S.A. Kwota ta zosta-
nie podzielona na dwie raty, a szczegółowe zasady 
jej wypłaty zostały uregulowane w stosownym po-
rozumieniu. 
Zakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące w AMP 
wraz z pracodawcą postanowiły o dokonaniu wypłaty do-
datkowej nagrody dla uprawnionych pracowników spółki.   

Nagroda uzgodniona została w wysokości • 1.700 zł 
brutto/pracownika, a wypłacona zostanie w dwóch 
częściach:
z wynagrodzeniem za sierpień 2022 r. - t.j. • 10 wrze-
śnia 2022 r. w wysokości 1.000 zł/pracownika,
z wynagrodzeniem za listopad 2022r. - t.j. • 10 listopa-
da 2022 r. w wysokości 700 zł/pracownika.                                                          

              Więcej str. 2
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Realizacja porozumienia płacowego na 2022 r. 
Nagrody: za wkład pracy i wyniki EBITDA 
w maksymalnej wysokości 

Obecnie obowiązujące zasady ruchu drogowego na terenie AMP zostały 
wprowadzone Zarządzeniem nr 2/2010 Dyrektora Generalnego z dnia 8 
kwietnia 2010 r. i mają za zada-
nie ustalenie sposobu poruszania 
się po drogach AMP oraz odpowie-
dzialności za techniczno-eksplo-
atacyjne ich utrzymanie. Zgodnie 
z dokumentem - wjazd na teren 
AMP dozwolony jest jedynie sa-
mochodem osobowym, samocho-
dem ciężarowym, pojazdem spe-
cjalnym, rowerem, motorowerem 
i motocyklem. Zabranie się nato-
miast korzystania z quadów, ro-
lek, deskorolek hulajnóg, segway-
’ów itp.                      Więcej str. 3

Parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych 
Zasady ruchu drogowego 
na terenie ArcelorMittal Poland S.A. 

Zawarto porozumienie ws. wypłaty pieniędzy
Dodatkowa nagroda dla pracowników 
ArcelorMittal Poland S.A. i interim

Wyższa wartość 
posiłków i nowe 

oświadczenie
Od 1 września br. wzrośnie wartość 
posiłków regeneracyjnych i profilk-
tycznych w ArcelorMittal Poland S.A. 
Pracownicy korzystający z posiłków 
regeneracyjnych celem utrzymania 
do nich uprawnienia będą zobowiąza-
ni do ponownego w tym roku złożenia 
oświadczenia - zgody na potrącanie z 
wynagrodzenia równowartości 50% 
wzrostu wartości posiłku.  Więcej str. 2

Pomoc finansowa 
i pożyczki 

zostały przyznane 

Mamy trzech nowych 
Społecznych 

Inspektorów Pracy
Jacek Jankowiak, Dariusz Porada, 
Romuald Kuliński - to nowi Społecz-
ni Inspektorzy Pracy w ArcelorMittal 
Poland S.A. Wszyscy wybrani byli 
kandydatami z ramienia MOZ NSZZ 
„Solidarność” ArcelorMittal Poland 
S.A. - Dąbrowa Górnicza. Wybory 
uzupełniające SIP przeprowadzone 
zostały w czwartek, 21 lipca 2022 r.                         
                                  Więcej str. 4

Podwyżki płac 
w Unimedzie
od 1 lipca br.

Od 1 lipca 2022 r. wzrosną płace 
pracowników spółki Unimed. Wyso-
kość indywidualnej podwyżki pra-
cownika uzależniona jest od wyko-
nywanego zawodu (medyczny/nie 
medyczny), rodzaju wykonywanej 
pracy, wykształcenia, kwalifikacji 
oraz jakości i ilości świadczonej 
pracy. 



str. 2

C. d. ze str. 1         W sumie pracownicy AMP otrzymają dodatkowe nagrody na łączną 
wysokości 420 zł brutto. 
Uprawnionymi do nagrody za wkład pracy są pracownicy AMP objęci Zakładowym 
Układem Zborowym Pracy, którzy przepracowali cały 2021 r. oraz którzy w dniu 1 
sierpnia br. będą pozostawali w zatrudnieniu. W przypadku pracowników, którzy nie 
przepracowali pełnych 12 miesięcy roku 2021 - nagroda zostanie pomniejszona o 1/12 
za każdy nie w pełni przepracowany miesiąc roku 2021. Do okresu przepracowanego 
zalicza się również świadczenie pracy na rzecz AMP w spółkach interims (ABC i Sanpro 
Synergy) lub zatrudnienie w spółkach zależnych AMP - jeśli przypadało bezpośrednio 
przed zatrudnieniem w AMP oraz okres przerwy w  zatrudnieniu przed okresem zatrud-
nienia w AMP nie przekraczający 7 dni.
Uprawnionymi do nagrody EBITDA są pracownicy AMP objęci ZUZP  którzy przepraco-
wali całe 6 m-cy 2022 r. oraz którzy w dniu 1 sierpnia br. będą pozostawali w zatrud-
nieniu. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 6 miesięcy 2022 
r. - nagroda zostanie pomniejszona o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc okresu 
obliczeniowego w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu 
pierwszego miesiąca okresu.  Do okresu przepracowanego zalicza się również świad-
czenie pracy na rzecz AMP w spółkach interims lub zatrudnienie w spółkach zależnych 
AMP - jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP oraz okres przerwy w  
zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP nie przekraczający 7 dni.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość nagród usta-
la się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie. 
W związku z pandemią COVID 19 i jej negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną pra-
cowników - nagrody nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu 
chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.  

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

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 (od Zarządu 
MZZ Hutnik).

Zapraszamy w miarę możliwości do 
wspólnej modlitwy. 

Realizacja porozumienia płacowego na 2022 r. 
Nagrody: za wkład pracy i wyniki EBITDA 
w maksymalnej wysokości 2

Msze św. w intencji 
śp. Jerzego Goińskiego

Członkowie „S”
 tankują bez limitu 

i z większymi 
zniżkami

Dla członków „Solidarności” sieć 
Lotos  oferuje specjalną zniżkę na 
paliwa. Od 1 lipca br. na okres wa-
kacji Lotos dodatkowo uruchomił 
akcję rabatową, w której Członko-
wie Związku mają jeszcze lepsze 
warunki.  
Sieć paliwowa Lotos uruchomiła na sta-
cjach zniżki, które dla posiadaczy związ-
kowych kart Lotos Biznes wynoszą:

na podstawowe paliwa 35 gr;• 
na paliwa Dynamic 38 gr;• 
10 gr za autogaz. • 

Rabaty na paliwa działają tylko na pod-
stawie karty Lotos Biznes wydawanej 
dla Członków NSZZ „Solidarność”, nie 
działają z aplikacją mobilną czy innymi 
kartami.
Pomimo, iż oferta została wprowadzona 
na czas wakacji - aktualnie prowadzone 
są rozmowy nad możliwością jej przedłu-
żenia.  
Przypominamy również, że użytkownik 
karty ma prawo udostępniać ją dowol-
nym członkom rodziny, jednak pamiętać 
należy, że miesięczny limit na zakupy z 
rabatem wynosi 2 tys. zł.

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Socjalna
Pomoc finansowa i pożyczki 
zostały przyznane 
C. d. ze str. 1        Komisja rozpatrzyła złożone wnioski o pożyczki mieszkanio-
we. Przyznane zostały 23 pożyczki z przeznaczeniem na remont lub modernizację 
mieszkania/domu i 4 pożyczki na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego 
- domu lub mieszkania. Ponadto Komisja udzieliła 1 pożyczkę z przeznaczeniem na 
częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu. 
Ostateczny termin podpisywania umów o pożyczki został wyznaczony na 28 paź-
dziernika 2022 r. Z każdym zainteresowanym w celu umówienia indywidualnego ter-
minu podpisania stosownej umowy będzie się kontaktował bezpośrednio pracownik 
Sanpro. Niezawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym terminie będzie traktowane 
jako rezygnacja z przyznanej pożyczki.
Wypłaty pożyczki na wskazane konto bankowe będą dokonywane sukcesywnie w 
terminie do 30 dni licząc od daty zawarcia umowy. 
ŚDTKŚS przyjęła ofertę biletów do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Indywi-

dualna cena biletów uzależniona jest od wysokości dofinan-
sowania - zgodnie z zapisami Regulaminu ZFŚS na 2022 r. 

Pracownik pokrywa 50% wzrostu posiłku regeneracyjnego
Wyższa wartość posiłków 
i nowe oświadczenie pracownika
C. d. ze str. 1       Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją - od 1 września 
br. cena za posiłek wynosić będzie 17,27 zł netto (18,65 zł brutto). W związku ze 
wzrostem ceny - zgodnie z zapisami Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5 maja 
2021 r. - wzrasta dopłata pracowników do posiłków regeneracyjnych. W przypadku 
posiłków regeneracyjnych bowiem od 1 stycznia 2022 r. pracownik pokrywa 50% 
wartości wzrostu posiłku, a pozostałe 50% pokrywa pracodawca. 
Od 1 września br. dopłata pracownika do posiłku regeneracyjnego wynosić będzie 1,48 
zł. W związku z powyższym pracownik chcący korzystać z uprawnienia do posiłku rege-
neracyjnego zobowiązany jest do złożenia do dnia 26 sierpnia br. nowego oświadczenia 
- zgody na potrącanie z wynagrodzenia nowej wartości dopłaty razy ilość skonsumowa-
nych posiłków. Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysyłając ko-
respondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w za-
mkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do budynku 
kadr w danej lokalizacji. Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie blokadą karty od 1 
września br., a możliwość skorzystania z posiłku będzie tylko za pełną odpłatnością. 
Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. 
Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian tj. pełny koszt 
posiłku pokrywa pracodawca.

W związku z licznymi zapytaniami 
przypominamy, iż pracownicy którzy 
z dniem 1 lipca br. utracili prawo do 
Opieki Medycznej, a chcieliby korzy-
stać z takiej możliwości - będą mogli 
przystąpić do programu dopiero w 
lutym 2023 r. 
Pracodawca po wprowadzeniu refunda-
cji wyższego pakietu Opieki Medycznej 
- Komfort od 1 lipca br. ostatecznie za-
przestał finansowania pakietu Standart. 
Osoby, które będą chciały, a z różnych 
względu do tej pory nie przystąpiły do 
pakietu Komfort - będą miały taką możli-
wość dopiero w lutym przyszłego roku. 
Przypominamy, że na mocy porozumie-
nia organizacji związkowych z pracodaw-
cą - pracodawca pokrywa 95% kosztu 
Opieki Medycznej, a pracownik zaledwie 
5%, tj. 1,40 zł.

Opieka medyczna
- kolejny transfer
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Parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych 
Zasady ruchu drogowego 
na terenie ArcelorMittal Poland S.A. 

Jazda rowerem, motorowerem i motocy-
klem wewnątrz hal jest zabroniona. 
Parkowanie pojazdów dozwolone jest wy-
łącznie  na wyznaczonych parkingach  - 
również w przypadku parkowania rowerów, 
motorowerów i motocykli.  Zabronione jest 
parkowanie na drogach poza miejscami do 

C. d. ze str. 1     Na terenie AMP mają zastosowanie powszech-
nie obowiązujące przepisy państwowe regulujące zasady ruchu 
drogowego na drogach publicznych oraz wewnętrzne akty nor-
matywne obowiązujące w spółce. 
Na wszystkich drogach AMP obowiązuje ograniczenie prędkości 
- w przypadku dróg niepublicznych ogólnodostępnych i dróg 
ogólnohutniczych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie: 

do 40 km/h - dla samochodów i pojazdów jednośladowych;• 
do 10 km/h - dla wózków jezdniowych i pojazdów specjali-• 
stycznych.

W przypadku dróg i placów wewnątrzwydziałowych ogranicze-
nie wynosi:

do 20 km/h - dla samochodów i pojazdów jednośladowych;• 
do 10 km/h - dla wózków jezdniowych i pojazdów specjali-• 
stycznych.

W przypadku dróg wewnątrz hal ograniczenie wynosi:
do 10 km/h - dla samochodów i pojazdów jednośladowych;• 
do 10 km/h - dla wózków jezdniowych i pojazdów specjali-• 
stycznych.

Przepisy stanowią, iż rowery poruszające się na terenie AMP po-
winny być wyposażone w jedno światło pozycyjne barwy białej 
lub żółtej selektywnej z przodu, jedno światło odblaskowe barwy 
czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozy-
cyjne barwy czerwonej, które może być migające - z tyłu, a tak-
że w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec i w dzwo-
nek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 
Każdy użytkownik roweru zobowiązany jest przy tym do bez-
względnego używania w czasie jazdy kamizelki ostrzegawczej  
z elementami odblaskowymi. Użytkownik motocykla lub moto-
roweru zobowiązany jest do używania w czasie jazdy kamizelki 
ostrzegawczej lub ubrania z elementami odblaskowymi. 
Ze względu na brak ścieżek rowerowych dopuszczona została 
możliwość jazdy rowerem po wszystkich drogach wewnętrznych 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Jeżeli nie będzie możli-
wości korzystania z jezdni przez kierującego rowerem - kierują-
cy powinien prowadzić rower po chodniku.

tego wyznaczonymi, na przystankach przewozów pracowniczych, 
w miejscach niebezpiecznych lub w strefach kontrolowanych (np. 
w obszarach skrajni torów kolejowych, obok dźwigów, hydrantów 
przeciwpożarowych, miejsc wysyłki towarów itp. Bezwzględny zakaz 
zatrzymywania się i postoju obowiązuje na drogach pożarowych.
Kierowca, a także wszyscy pasażerowie pojazdów w czasie jazdy 
zobowiązani są do każdorazowego zapinania pasów bezpieczeń-
stwa, w które wyposażony jest dany pojazd. Podczas kierowa-
nia pojazdem zabronione jest palenie tytoniu oraz korzystanie 
z telefonów komórkowych, chyba że kierujący używa zestawu 
głośnomówiącego lub słuchawkowego. 
Wszystkie pojazdy  muszą posiadać sprawne oświetlenie, ha-
mulce, sygnał dźwiękowy oraz inne wyposażenie - zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 
r. w spr. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich nie-
zbędnego wyposażenia. Wszystkie pojazdy muszą podczas jaz-
dy bezwzględnie mieć włączone właściwe światła. Nieprzystoso-
wanych pojazdów nie wolno używać do holowania sprzętu. 
Na terenie AMP obowiązuje zasada absolutnego pierwszeństwa 
dla ruchu kolejowego oraz konieczność zatrzymania pojazdu 
przed oznakowanym przejazdem kolejowym. 
Do kontroli ruchu drogowego na terenie AMP upoważnieni są: Po-
licja, Straż Miejska, Służba Ochrony oraz upoważnieni pracowni-
cy Biura Ochrony. Nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego na 
terenie AMP przez pracowników spółki lub spółek wydzielonych 
skutkować będzie utratą uprawnień do wjazdu i poruszania się 
pojazdem po terenie AMP jak również traktowane będzie jako 
naruszenie obowiązków pracowniczych wynikających z przepi-
sów BHP i karane w sposób przewidziany w Regulaminie Pracy. 
Służba Ochrony oraz pracownicy Biur Ochrony upoważnieni są do 
zatrzymania dokumentów uprawniających do wjazdu i poruszania 
się pojazdem po terenie AMP w przypadku stwierdzenia złamania 
przepisów ruchu drogowego obowiązujących na terenie spółki. 
Służba ochrony każdorazowo po zatrzymaniu w/w dokumentów 
sporządza notatkę służbową i przekazuje 
ją do Biura Ochrony. 

Zawarto porozumienie ws. wypłaty pieniędzy
Dodatkowa nagroda dla pracowników 
ArcelorMittal Poland S.A. i interim

rim (Sanpro Synergy i Ananke Business 
Communication), w sytuacji gdy data 
zatrudnienia w AMP będzie przypadała 
po wskazanych terminach wypłat po-
szczególnych części nagrody dodatkowej 
- ustala się, że pracownikom tym będą 
wypłacone przez AMP poszczególne czę-
ści nagrody wraz z wynagrodzeniem za 
pierwszy miesiąc zatrudnienia w AMP.
Po wypłacie drugiej części dodatkowej na-
grody strony przeanalizują przebieg reali-
zacji niniejszego porozumienia ze szcze-
gólnym uwzględnieniem realizacji wypłaty 
nagrody dla pracowników Interim. 
Przypominamy, iż o wypłatę dodatkowej 
nagrody w 2022 r. wystąpiło pięć najwięk-
szych organizacji związkowych funkcjonu-
jących w AMP 17 maja br. Wnioskowana 
kwota była na poziomie 2.500 zł.  Pierwsza 
odpowiedź pracodawcy w tym zakresie była 
negatywna jednak po stanowczym pono-
wieniu wystąpienia przez stronę związko-
wą w dniu 14 czerwca br. przedstawiciele 
AMP przystąpili do rozmów. 
Podobne porozumienie zostało zawarte w 
dniu 19 lipca br. w spółce PUK Kolprem 
sp. z o. o. Solidarność wystąpi o wypłatę 
tożsamej nagrody w pozostałych spół-
kach zależnych AMP. 

C. d. ze str. 1      Uprawnionymi do dodat-
kowej nagrody są pracownicy AMP objęci 
Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, 
którzy w pierwszym dniu miesiąca doko-
nywania jej wypłaty  tj.:

1 września 2022 r. – w przypadku • 
wypłaty pierwszej części dodatkowej 
nagrody,
1 listopada 2022 r. – w przypadku • 
wypłaty drugiej części dodatkowej 
nagrody 

będą pozostawali w zatrudnieniu.
Dla pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy, wysokość do-
datkowej nagrody ustalona zostanie w wy-
sokości proporcjonalnej do wymiaru czasu 
pracy określonego w umowie o pracę.
Przez przepracowanie lub pozostawanie w 
zatrudnieniu należy rozumieć pozostawa-
nie w stosunku pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opie-
kuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpie-
czenia społecznego. Do okresu zatrudnienia 
uwzględnia się również okres przebywania 
pracownika na tzw. opiece nad chorym 
dzieckiem lub nad członkiem rodziny.
W związku z procesem stopniowego za-
trudniania w AMP pracowników obecnie 
zatrudnionych w tzw. spółkach Inte-

C. d. ze str. 1     Pracownicy Unimed Sp. 
z o. o. wykonujący zawód medyczny oraz 
pracownicy działalności podstawowej, in-
nej niż pracownicy wykonujący zawód 
medyczny, których wynagrodzenie zasad-
nicze jest niższe od najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego ustalonego jako ilo-
czyn współczynnika pracy określonego w 
załączniku do ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych z dnia 8 czerwca 
2017 r. i kwoty przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w roku poprzedzającym ustale-
nie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” - otrzymają podwyżkę płacy do 
wysokości najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego w rozumieniu ustawy o sposo-
bie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników za-
trudnionych w podmiotach leczniczych.
Wynagrodzenie zasadnicze pracowników  
innych niż wykonujących zawód medycz-
ny/pracowników działalności podstawowej 
podwyższone zostanie w sposób odpowia-
dający rodzajowi wykonywanej pracy, wy-
kształceniu, kwalifikacjom z uwzględnie-
niem ilości i jakości świadczonej pracy oraz 
adekwatnego średniego wzrostu wynagro-
dzenia do 1 lipca br.  

Podwyżki płac 
w Unimedzie
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Przypominamy, że Społeczny Inspektor Pracy:
kontroluje stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz pro-• 
cesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy; 
kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów • 
zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych 
i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych;
uczestniczy w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących • 
ochrony środowiska naturalnego;
bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z • 
przepisami prawa pracy;
bierze udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań • 
na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz 
kontroluje stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych;
uczestniczy w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,• 
opiniuje projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i pla-• 
nów rehabilitacji zawodowej oraz kontroluje realizację tych planów;
podejmuje działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształ-• 
towaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływuje na prze-
strzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
wykonuje inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.• 

C. d. ze str. 1        Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą społeczną pełnioną przez 
pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych 
w przepisach prawa pracy.
W ArcelorMittal Poland S.A. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające Spo-
łecznej Inspekcji Pracy na kadencję 2018-2022. W poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych na funkcje SIP wybrani zostali:

Wybory uzupełniające na kadencję 2018-2022
Mamy trzech nowych 
Społecznych Inspektorów Pracy

Specjalny dodatek do emerytury w wysokości 200 zł mogą uzyskać seniorzy, 
którzy służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogoto-
wiu Ratunkowym lub w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.  
Przyznany dodatek wypłacany jest dożywotnio co miesiąc.  
O specjalny dodatek do emerytury mogą ubiegać się osoby, które czynnie uczestniczyły w 
działaniach ratowniczych Ochotniczej Straży Pożarnej, w Górskim Ochotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym, czy też w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Warunkiem 
koniecznym do jego otrzymania w przypadku mężczyzn jest ukończenie 65 r. ż. i czynny 
udział w działaniach/akcjach ratowniczych  przez min. 25 lat, a w przypadku kobiet - ukoń-
czenie 60 r. ż. oraz 20 lat czynnej służby. Warunek czynnego uczestnictwa jest spełniony 
również w przypadku osób, które raz w roku uczestniczyły w akcjach ratowniczych.
Celem uzyskania świadczenia ratowniczego należy złożyć stosowny wniosek do powia-
towego lub miejskiego komendanta Straży Pożarnej, który w przeciągu 60 dni winien 
go rozpatrzyć. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - dodatek będzie wy-
płacany w wysokości 200 złotych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
W przypadku braku możliwości poświadczenia służby przez komendanta (np. ze wzglę-
du na brak dokumentów) - stosowne oświadczenia musi złożyć trzech świadków po-
twierdzając udział wnioskodawcy w akcjach ratowniczych. Jeden ze świadków powi-
nien wcześniej pełnić funkcję publiczną lub być zatrudniony w urzędzie zajmującym się 
obsługą organów administracji samorządowej. 
Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 marca. W przypadku złożenia wnio-
sku do 30 września 2022 r. wypłata świadczenia nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Dodatek mentorski
w AMP

Przy wniosku do 30 września br. - będzie wyrównanie  
Dodatek 200 zł do emerytury
dla ochotniczych ratowników

Wraz z nowym Zakładowym Ukła-
dem Zbiorowym Pracy w ArcelorMittal 
Poland S.A. wdrożony został doda-
tek mentorski, który jest wypłacany 
pracownikom przekazującym umie-
jętności i kompetencje osobom no-
wozatrudnionym na stanowiskach ro-
botniczych, które przed zatrudnieniem 
nie wykonywały pracy na rzecz AMP. 
Po roku funkcjonowania dodatku men-
torskiego pracodawca przedstawił stronie 
związkowej informacje nt. jego wypłacania. 
Wyznaczeni tzw. mentorzy mieli pod swoją 
opieką w sumie 1.463 pracowników. Naj-
większą ilość pracowników szkolono w DWD 
- przeszło 540, później PPD, PSD i DHW - 
powyżej 200. W pozostałych jednostkach 
ilości te nie przekraczały 100 osób. Mento-
rzy otrzymali dodatek w średniej wysokości 
207 zł/osobę. 
Planuje się spotkanie podsumowujące funk-
cjonowanie dodatku oraz mają zostać prze-

dy s ku t owane 
możliwe do wpro-
wadzenia zmiany. 

Romuald Kuliński BJ
Jakość i Rozwój Produktów
Lab. Badań Mechanicznych 

Dariusz Porada
Zakład Energetyczny PED

4/1 Dział elektryczny

Jacek Jankowiak
Zakład Walcownie DG

Piece Pokroczne

Do 30 września 2022 r. pracownicy Ar-
celorMittal Poland S.A., którzy przyjęli 
przypominającą dawkę szczepionki 
przeciw COVID 19 mogą ubiegać się o 
wypłatę II części dodatkowego świad-
czenia wynikającego z Porozumienia 
w zakresie wprowadzonego programu 
bonusowego dla pracowników z tytułu 
promowania przez pracodawcę dzia-
łań zmierzających do podniesienia po-
ziomu i bezpieczeństwa higieny pracy 
z dnia 21 grudnia 2021 r. 
Przypominamy, iż celem otrzymania 
świadczenia należy do 30 września br. 
złożyć stosowną deklarację wraz z certy-
fikatem potwierdzającym przyjęcie dawki 
przypominającej szczepionki przeciwko 
COVID 19. 
Dokumenty można dostarczyć w nastę-
pujący sposób: 

przesłać na adres polssc@myhr.arce-• 
lormittal.com 
 złożyć bezpośrednio u wyznaczonej • 
osoby z zakładu,
 złożyć w skrzynce podawczej przed • 
wejściem do biura koordynatorów ka-
drowych.

Wysokość II części bonusu wynosi 1.000 
zł brutto. 
Łączna wysokość uzgodnionego bonu-
su wynosi 2.000 zł brutto/uprawnione-
go pracownika. I część bonusu wynosiła 
1.000 zł brutto, a termin jej wypłaty był 
wielokrotnie wydłużany - maksymalnie 
do 30 czerwca br. 
Uzgodnione świadczenie w AMP cieszy się 
dużym powodzeniem. I część nagrody 
otrzymało 74,7% zatrudnionych w AMP 
pracowników, a 22,2% stanowią pracow-
nicy, którzy na szczepienie zdecydowali 
się po 21 grudnia 2021 r. - po terminie 
wprowadzenia w spółce nagrody. Do 30 
czerwca br. II część bonusu została zre-
alizowana na poziomie 53,9%.

Bonus covidowy
do końca 

września 2022 r. 
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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

– Na emerytury stażowe trzeba będzie jeszcze trochę poczekać – powiedział 
Jarosław Kaczyński, prezes PiS na spotkaniu w Koninie. - Miejscem rozmowy 
o emeryturach jest Sejm i komisja polityki społecznej, a nie wiece wyborcze. 
Oczekujemy natychmiastowego odmrożenia prac nad naszym projektem i 
rozpoczęcia procedowania projektu prezydenckiego – powiedział Piotr Duda, 
odnosząc się do wystąpienia lidera partii rządzącej.

Piotr Duda o emeryturach stażowych
Oni te emerytury sobie wypracowali
Tu nikt nikomu nie robi łaski!

Podczas spotkania z członkami i sympatyka-
mi PiS w Koninie, które miało miejsce 24 lip-
ca, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław 
Kaczyński odpowiadając na pytanie o eme-
rytury stażowe stwierdził:  -  Ja rozumiem, 
że jest zniecierpliwienie, ale w tej sprawie 
będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.
Odnosząc się do samej istoty problemu 
powiedział również: - Czas zacząć od tego, 
jaki procent PKB przeznaczamy na emery-
tury. To jest wysoki procent i zwiększanie 
tego, żeby pewna grupa ludzi nawet mając 
- mówię tu np. o paniach pięćdziesiąt kilka 
lat – miała już w istocie drugą pensję. Bo 
to nie jest tak, że ci ludzie nie chcą praco-
wać. Chcą mieć po prostu drugą pensję. 
A nas po prostu musi być na to stać. (...) 
Ja oczywiście wiem, że są takie przypadki, 
gdzie jest bardzo ciężka praca fizyczna – 
w szczególności dla kobiet zaczynających 
już od jakiegoś wieku – jest trudna wręcz 
niemożliwa. To szanuję i pracujemy nad 
tym rozwiązaniem – mówił również.
Jarosław Kaczyński nawiązując do postu-
latu sierpnia 1980 roku i roli Lecha Ka-
czyńskiego w ich tworzeniu, stwierdził 
jednoznacznie, że wszystkiego nie da się 
zrobić od razu.
Na wypowiedź prezesa PiS zareagował 
Piotr Duda, szef „Solidarności” - Nie zga-
dzam się z argumentem, że problemem 
jest możliwość dorabiania przez emerytów 
stażowych. Oni – jak nikt w Polsce – swoje 
emerytury już wypracowali i nikt nikomu 

nie robi tu łaski – powiedział lider Związku.
Przypomniał Jarosławowi Kaczyńskiemu, 
że zgodnie z projektem „Solidarności” 
warunkiem skorzystania z emerytury sta-
żowej jest wykazanie odpowiedniej wyso-
kości zgromadzonego kapitału, w „Polskim 
Ładzie” funkcjonują też zachęty podatkowe 
dla dłuższej aktywności. - Nie wolno dys-
kryminować jednych emerytów, a innych 
preferować. Wszyscy, którzy osiągnęli 
uprawnienia  mogą dorabiać, dlaczego nie 
mieliby stażowi. Ponadto funkcjonują zwol-
nienia podatkowe dla osób pracujących po 
osiągnięciu uprawnień emerytalnych. Trze-
ba je rozszerzać. To jest właściwa droga, a 
nie dyskryminacja ograniczeniami.
Piotr Duda wypomniał również niedotrzy-
manie uzgodnień z prezesem PiS w tej 
sprawie. - To nie jest tylko kwestia postu-
latu sierpniowego, ale przede wszystkim 
naszych własnych ustaleń, szczególnie 
tych z maja 2015 r. Podczas wyborów 

Spotkanie się odbyło. Dalej wiemy, że niewiele wiemy – powiedział szef ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz po spotkaniu przedstawicie-
li górniczych związków zawodowych z premierem Mateuszem Morawieckim 
25 lipca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Tematem rozmów 
był stan realizacji umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa. 
Związkowcy po spotkaniu mówili, że deklaracje rządzących dotyczące przy-
szłości górnictwa wzajemnie się wykluczają.
– Jeżeli jest deklaracja, bo ona dzisiaj padła, że będziemy w końcu notyfikować umo-
wę społeczną, a zarazem wszyscy mówią o tym, że będziemy zwiększać wydobycie, 
to coś tu nie gra, bo umowa społeczna, generalnie rzecz biorąc, zakłada zmniejszenie 
wydobycia, odchodzenie od węgla – powiedział Dominik Kolorz. Bogusław Hutek, 
szef górniczej „Solidarności” zaznaczył, że treść umowy społecznej w wersji przyjętej 
wiosną 2021 roku, czyli tej, która trafiła do notyfikacji, przewiduje, że w przyszłym 
roku PGG wydobędzie aż o 1 mln ton mniej węgla. Strona związkowa obawia się, 
że celem rządzących jest wykorzystanie górników do krótkotrwałego zwiększenia 
wydobycia węgla w najbliższych kilku latach, a następnie szybki powrót do polityki 
likwidacji górnictwa węgla kamiennego na rzecz gazu.
– Spotkanie było dosyć ostre, męskie , ale myślę, że to nie może być ostatnie spo-
tkanie – ocenił Dominik Kolorz, dodając, iż ma wrażenie, że w rządzie panuje „duży 
chaos kompetencyjny”. W rozmowach obok premiera Morawieckiego uczestniczyli też 
wiceminister finansów Artur Soboń, który kilkanaście miesięcy temu jako wicemini-
ster aktywów państwowych negocjował umowę społeczną z reprezentantami związ-
ków zawodowych, a także były minister energii Krzysztof Tchórzewski w rządach 
Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.        Więcej: www.solidarnosckatowice.pl

Spotkanie nt. umowy społecznej ws. górnictwa 
Wiemy, że niewiele wiemy

Działając wspólnie w Wielkopolskiej 
Radzie Dialogu Społecznego, reprezen-
tatywne organizacje pracodawców i 
pracobiorców – z inicjatywy NSZZ „S” 
Region Wielkopolska i Pracodawców 
RP Wielkopolska – zainicjowały prace 
nad stworzeniem nowych regulacji w 
ramach Kodeksu Pracy dot. uelastycz-
nienia czasu pracy przy wykorzystaniu 
porozumień w formule układów pracy.
Inicjatorzy przekonują, że problem wiąże się 
z przerwami w procesach produkcyjnych, 
wynikających z przerwania łańcucha dostaw, 
pandemii COVID oraz następstw wybuchu 
wojny na Ukrainie. Pandemia COVID-19 oraz 
inflacja dezorganizują bieżące procesy go-
spodarcze, wpływając niekorzystnie na sytu-
ację pracodawców i pracobiorców.
W trosce o przyszłość, o dobrą kondycję 
firm oraz stabilne, godne i bezpieczne za-
trudnienie pracujących w nich pracowników 
reprezentatywne organizacje pracodawców 
oraz reprezentatywne związki zawodowe z 
woj. wielkopolskiego podejmują dialog w 
celu przeciwdziałania kryzysowi gospodar-
czemu.      Więcej: www.solidarnosc.org.pl

Wielkopolska „S”
chce uelastycznić 

czas pracy

prezydenckich, gdzie Jarosław Kaczyński 
osobiście wyraził aprobatę na zapisanie w 
umowie z kandydatem na prezydenta An-
drzejem Dudą emerytur stażowych.
Szef „Solidarności” ostro skrytykował za-
mrożenie prac w sejmowej komisji polityki 
społecznej nad obywatelskim projektem 
„Solidarności” o emeryturach stażowych, 
które po pierwszym czytaniu od wielu 
miesięcy zalegają w zamrażarce.
 - Miejscem debaty nad emeryturami sta-
żowymi jest komisja sejmowa, a nie wiece 
partyjne. Oczekujemy natychmiastowego 
odmrożenia prac nad naszą ustawą, jak 
również rozpoczęcia procedowania usta-
wy prezydenckiej, która nawet nie miała 
jeszcze pierwszego czytania.
Przewodniczący jeszcze raz przypomniał 
swoją niedawną wypowiedź radiową, aby 
PiS nie szukał sobie wroga w „Solidarno-
ści” i w imię dotychczasowej wiarygod-
ności, wywiązał się ze swoich zobowią-
zań. Sprzeciwił się również przeciąganiu 
tego tematu w czasie. - Prezes Kaczyński 
mówi, że na emerytury stażowe trzeba 
będzie jeszcze poczekać. Nie – my dłużej 
czekać nie będziemy.
A do posłów związanych z „Solidarnością” 
powiedział: - Oczekuję od posłów wywo-
dzących się z „Solidarności” większej ak-
tywności na rzecz emerytur stażowych. W 
pierwszej kolejności odmrożenia sejmo-
wych prac nad obywatelską ustawą, która 
jest już po pierwszym czytaniu.      
     Źródło: www.solidarnosc.org.pl
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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 ograniczona do 2 sztuk. 
Kupony są dostępne przez cały miesiąc. 
 

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa 
Górnicza 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 kil-
kadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 43 hektarów, prze-
znaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży 
jak i osób dorosłych.
Park zlokalizowany jest w miejscowości Zator, na granicy dwóch naj-
większych 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 – 149 zł, ulgowy do 12 lat – 104 zł, 
dzieci od 1 roku do 3 lat - 1 zł. 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. 


