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Do 30 kwietnia br. pracownicy Arce-
lorMittal Poland S.A. mogą składać 
wnioski o pożyczki na remont miesz-
kania/domu - ustaliła Śląsko-Dąbrow-
ska Komisja Świadczeń Socjalnych. 
Zgodnie z zapisami Regulaminu Świad-
czeń Socjalnych na 2020 r. pożyczki na cele 
mieszkaniowe mogą być udzielone tylko 
pracownikom AMP zatrudnionym na czas 
nieokreślony lub czas określony, nie krótszy 
niż okres spłaty pożyczki.   Więcej str. 2

Zebrania 
sprawozdawcze 
- gdzie i kiedy

Międzyzakładowe Zebranie Delega-
tów MOZ NSZZ „Solidarność” Arce-
lorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Gór-
nicza odbędzie się 24 kwietnia 2020 
r. Zebrania sprawozdawcze poszcze-
gólnych komisji NSZZ „Solidarność” 
mają się odbyć do 10 kwietnia br.       
             Więcej str. 2

Porozumienie płacowe - propozycja pracodawcy 
W 2020 roku pracodawca
nie przewiduje podwyżek płac?
Porozumienie cząstkowe - ze względu na „bardzo trudną sytuację całego prze-
mysłu hutniczego w Europie w tym ArcelorMittal Poland S.A. jak również ko-
nieczność realizacji w lutym i marcu 2020 priorytetowego zadania, jakim jest 
uruchomienie wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale Spółki (...)” 
zaproponował pracodawca stronie społecznej w ramach Porozumienia płaco-
wego na 2020 r. Projekt porozumienia przekazany został 25 lutego br. 
W wyniku ostatniego posiedzenia Ze-
społu Centralnego pracodawca przeka-
zał stronie społecznej projekt porozu-
mienia, w którym uwzględniając bardzo 
trudną sytuację całego przemysłu hut-
niczego w Europie w tym ArcelorMittal 
Poland S.A. jak również konieczność 
realizacji w lutym i marcu 2020 prio-
rytetowego zadania, jakim jest uru-
chomienie wielkiego pieca i stalowni w 
krakowskim oddziale Spółki, działając w 
poczuciu odpowiedzialności zarówno za 
przyszłość Spółki jak i wzajemne relacje na linii Pracodawca – Organizacje Związkowe, 
zaproponował podpisanie częściowego Porozumienia Płacowego na rok 2020, będą-
cego integralną częścią kompleksowego Porozumienia Płacowego na rok 2020, które 
miałoby być negocjowane od 15 kwietnia br. 
Sęk w tym, że proponowane zapisy tak naprawdę nie przyniosą pracownikom wymier-
nych korzyści, a oczekiwanie na kontynuację negocjacji do połowy kwietnia Solidar-
ność uważa za nieporozumienie.                       Więcej str. 3

W związku z dużymi rozbieżnościami na Głównej Komisji BHP w postrzega-
niu stanu faktycznego występującego w poszczególnych zakładach pracy, w 
szczególności między służbami BHP, a przedstawicielem naszej organizacji 
związkowej - z inicjatywy NSZZ Solidarność organizowane są cykliczne spo-
tkania robocze w zakładach produkcyjnych z Prezesem Czesławem Sikor-
skim, Wiceprezesem Zarządu, dyrektorem zarządzającym ds. BHP, produkcji 
koksu i projektów specjalnych. Dzięki inicjatywie możliwe jest bezpośrednie 
poznanie rzeczywistego stanu technicznego obiektów i urządzeń.
Do tej pory przeprowadzone zostały spotkania w zakładach: Wielkie Piece, Stalownia i 
Walcownia. Spotkania odbywają się w obecności Dyrektorów Zakładów, kierowników i 
specjalistów, by Prezes mógł szczegółowo poznać przyczyny aktualnego stanu obiek-
tów i urządzeń, jak również miał możliwość ustalenia działań możliwych do wykonania 
przez zakład we własnym zakresie oraz koniecznego wsparcia.         Więcej str. 3

Dobry kierunek działań, są pierwsze efekty
Cykliczne spotkania robocze 
z Członkiem Zarządu w zakładach pracy 

Termin składania 
wniosków o pożyczkę 

na remont 
mieszkania/domu

Stanowisko w sprawie Regulaminu 
ZFŚS na 2020 r. przyjęła Zakładowa 
Organizacja Koordynacyjna NSZZ 
„Solidarność” podczas posiedzenia w 
czwartek, 27 lutego br. To odpowiedź 
na propozycję wprowadzenia Anek-
su do obowiązującego Regulaminu, 
podtrzymująca wcześniejsze postu-
laty Związku.  
Dnia 11 lutego pracodawca przekazał 
stronie związkowej Aneks nr 1 do Regula-
minu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, w którym proponuje wyłącze-
nie z Tabeli nr 1 określającej maksymal-
ną wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS 
w 2020 r. dofinansowań do przedszkoli i 
żłobków.             Więcej str. 2

Regulamin ZFŚS
- Solidarność nadal 
domaga się zmianPaństwowa Inspekcja Pracy w ArcelorMittal Poland

Trzy kontrole PIP w 2019 r. w AMP
Łącznie trzy kontrole przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy w Arcelor-
Mittal Poland S.A. w 2019 r.: w sierpniu, wrześniu i październiku. Skutkiem 
powyższego były każdorazowo skierowane do pracodawcy wystąpienia. 
Na wystąpienie Solidarności Państwowa Insekcja Pracy przekazała środki prawne za-
stosowane wobec pracodawcy AMP po przeprowadzonych w 2019 r. kontrolach. 
Z wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 sierpnia 2019 r. (kontrola przeprowadzona w 
dniach 22-23 sierpnia 2019 r.) wynika, że pracodawca nie wszystkim pracownikom 
naliczył i wypłacił od stycznia 2019 r. kwotę wynikającą z Porozumienia w zakresie 
wzrostu płac na lata 2018 i 2019 podpisanego między pracodawcą, a organizacjami 
związkowymi.             Więcej str. 2

Uchwałą Międzyzakładowej Komisji wszyst-
kie Panie będące Członkiniami dąbrowskiej 
Solidarności otrzymają upominek z okazji 
Dnia Kobiet. Dystrybucją upominków zaj-
mą się Przewodniczący poszczególnych 
Komisji Wydziałowych/Spółek. 



str. 2

C. d. ze str. 1   Pracownik może ubiegać się o pożyczkę na remont/modernizację 
mieszkania/domu w wysokości od 3 tys. zł do 8 tys. zł. z oprocentowaniem od 0% do 
2% w skali roku ze spłatą maksymalnie w 36 miesięcznych ratach. O wysokości przy-
znanej pożyczki decyduje Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych, natomiast opro-
centowanie uzależnione jest od dochodu wnioskodawcy.
Warunkiem otrzymania pożyczki jest brak zadłużenia względem funduszu, posiada-
nie zdolności pożyczkowej, złożenie stosownego wniosku (do 30 kwietnia br.) oraz 
innych wymaganych dokumentów, akceptacja TKŚS oraz podpisanie umowy pomię-
dzy wnioskodawcą a pracodawcą. Pożyczka wymaga poręczenia przez dwie osoby, 
którego może udzielić wyłącznie pracownik AMP zatrudniony na czas nieokreślony lub 
określony, jednak nie krótszy niż okres spłaty pożyczki. 
Pożyczka spłacana jest przez pożyczkobiorcę z miesięcznego wynagrodzenia poprzez 
potrącanie jej z listy wynagrodzeń. 
Poza pożyczkami na remont mieszkania/domu Regulamin daje możliwość pobrania 
pożyczki na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego oraz częściową likwi-

dację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/
domu. W tych przypadkach przedstawiony termin składania 
wniosków nie obowiązuje.

C. d. ze str. 1     Dlatego też - w konkretnym przypadku - wniósł o uzupełnienie zaległo-
ści, a także o przeprowadzenie analizy dokumentacji pracowniczej wszystkich pracow-
ników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony celem ustalenia 
wysokości płacy zasadniczej odpowiadającej ustaleniom w Porozumieniu płacowym. W 
przypadku, gdyby wystąpiły w tym zakresie niezgodności pracodawca został zobowią-
zany do naliczenia i wypłacenia pokrzywdzonym pracownikom należnych kwot. 
Ponadto inspektor stwierdził, iż nie do wszystkich akt osobowych zostały dołączone 
porozumienia zmieniające warunki umowy o pracę realizujące porozumienie płacowe. 
Inspektor PIP zwrócił również uwagę na obowiązek określania przez pracownika w 
świadectwie pracy daty jego odbioru. 
Kolejna kontrola przeprowadzona została we wrześniu 2019 r. w EPO, gdzie PIP 
wystąpiła o dokonanie ponownej oceny warunków pracy dla stanowisk pracy biu-
rowej ze stacjonarnymi i przenośnymi systemami komputerowymi pod kątem 
spełnienia warunków ergonomii oraz wyposażenia w dodatkowy osprzęt, udziela-
nie wymaganej przerwy w pracy, udzielanie urlopów zgodnie z planem urlopów. 
Inspektor zwrócił uwagę na konieczność przedstawiania pracownikom pisemnego 
uzasadnienia w przypadku obniżenia indywidualnego funduszu premiowego o wię-
cej niż 50% w stosunku do iloczynu płacy zasadniczej oraz procentowej wysokości 
premii. W EPO PIP wystąpiła także o przydzielanie pracownikom należnych ręcz-
ników kąpielowych. 
Ostatnia z przeprowadzonych kontroli miała miejsce w dniach 21-22 października 
2019 r. W wystąpieniu pokontrolnym Inspektor wniósł o udzielanie pracownikom 
urlopów wypoczynkowych zgodnie z planem urlopów, udzielanie urlopu w roku ka-
lendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, udzielanie urlopu na 
części tak, by jedna jego część trwała nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzo-
wych oraz przesuwanie terminu urlopu wypoczynkowego tylko na wniosek pracow-
nika umotywowany ważnymi przyczynami. 

C. d. ze str. 1      Międzyzakładowa Komi-
sja Uchwałą wyznaczyła termin  Między-
zakładowego Zebrania Delegatów 
dąbrowskiej Solidarności na dzień 
24 kwietnia 2020 r. MZD odbędzie się  
w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” - w Ka-
towicach, ul. Floriana 7. Rozpocznie się 
o godz. 8.00. 
Dla delegatów zorganizowany będzie 
transport - wyjazd autokaru spod budyn-
ku związkowego DAMM 4 o godz. 7.00. 
Międzyzakładowa Komisja jednocześnie 
wyznaczyła ostateczny termin, do które-
go powinny zostać przeprowadzone ze-
brania sprawozdawcze w poszcze-
gólnych Komisjach Wydziałowych/
Spółek na dzień 10 kwietnia 2020 r. 
Dotychczas zgłoszono następujące ter-
miny zebrań sprawozdawczych:

Zakład Walcownia Średnia (DWS)•  
- 3 marca br. godz. 14.00, świetlica:
Zakład Stalownia (PSD) • - 5 marca  
br. godz. 14.00, świetlica;
BJ (GJ) - • 10 marca br. godz. 13.30, 
świetlica GJ;
Zakład Walcownia Duża (DWG)•  - 17 
marca br. godz. 14.00, świetlica;
GU • - 19 marca br. godz. 14.00, budy-
nek związkowy DAMM 4 s. 119;
Zakład Energetyczny PED•  25.03 br. 
godz. 14.00, jadalnia ZEN.

O kolejnych zgłoszonych terminach ze-
brań będziemy na bieżąco Państwa infor-
mować. 

Informujemy Członków Międzyzakłado-
wej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” Ar-
celorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górni-
cza, że kolejne posiedzenie MK odbędzie 
się 25 marca br. (środa) o godz. 8.00 w 
budynku związkowym DAMM 4, s. 119.
Obecność obowiązkowa.

Posiedzenie 
Międzyzakładowej 

Komisji

Międzyzakładowe 
Zebranie Delegatów

NSZZ Solidarność

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja ustaliła datę
Termin składania wniosków 
o pożyczkę na remont mieszkania/domu

Zaproponowane zmiany to za mało
Regulamin ZFŚS w AMP
- Solidarność nadal domaga się zmian

Państwowa Inspekcja Pracy w ArcelorMittal Poland
Trzy kontrole PIP w 2019 r. w AMP

C. d. ze str. 1       Strona społeczna ma udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od daty 
wystąpienia.
W związku z powyższym Prezydium Zakładowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ 
„Solidarność” AMP podczas posiedzenia w dniu 27 lutego br. przyjęło Stanowisko, w 
którym podtrzymuje Stanowisko Strony Związkowej AMP S.A. dotyczące przedsta-
wionego przez pracodawcę projektu Regulaminu Świadczeń Socjalnych na rok 2020 
przekazane pracodawcy w dniu 28 października 2019 r. oraz Stanowisko Organizacji 
Związkowych z dnia 8 stycznia 2020 r. Wobec powyższego Solidarność kolejny raz 
domaga się wykreślenia zapisów § 9 ust. 5 oraz Tabeli Nr 1 w Załączniku Nr 2 (zapisy 
dotyczące maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS) w Regulaminie ZFŚS 
na 2020 r., który jak podkreśla Związek - został wprowadzony jednostronnie i ze 
złamaniem przepisów prawa przez pracodawcę Zarządzeniem Nr 1/2020 DK z dnia 
17 stycznia 2020 r.
Ponadto Solidarność żąda również wykreślenia zapisu § 8 ust. 10 Regulaminu, mó-
wiącego o obowiązku doliczenia do dochodów w rodzinie świadczenia wychowawczego 
(tzw. 500+).

Reorganizacja 
ruchu pojazdów 

na bramach
Jak poinformowało Biuro Ochrony 
- od 1 marca br. nastąpiła reorgani-
zacja ruchu pojazdów osobowych w 
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa 
Górnicza.
Zgodnie z przekazanymi informacjami 
- od 1 marca 2020 r. wjazd pojazdami 
osobowymi na teren zakładu w DG moż-
liwy jest tylko przez bramę nr 1 (brama 
główna) oraz przez bramę nr 5 (brama 
koksownicza).
Brama nr 4 (ząbkowicka) jest przezna-
czona tylko i wyłącznie dla pojazdów w 
ruchu materiałowym (żużel wielkopieco-
wy, gazy techniczne, ładunki nadgabary-
towe, itp).
Brama nr 2 natomiast przeznaczona jest 
dla pracowników spółek TAMEH, Alkat 
oraz Consensus. 



str. 3

C. d. ze str. 1     W pierwszej kolejności wizytacja odbyła się w 
Aglomerowni Zakładu Wielkie Piece ze względu na występują-
cą tam potrzebę pilnych remontów oraz przywrócenia do użyt-
kowania instalacji odpylających, ze szczególnym uwzględnie-
niem obiektów sortowni spieku, namiarowni spieku, sortowni 
koksu, przemiałowni, w rejonie chłodników i taśm spiekalni-
czych. Stan techniczny w tych obiektach odbiega od wymo-
gów bezpieczeństwa i wymaga natychmiastowych napraw 
i modernizacji ze względu na ogromne ilości uwalnianego w 
procesie produkcyjnym, jak i nagromadzonego i zalegającego 
na urządzeniach, konstrukcjach, przejściach komunikacyjnych 
pyłu, co uniemożliwia bezpieczną obsługę urządzeń oraz bez-
pośrednio zagraża zdrowiu pracowników. 
Podczas spotkania podniesiono, iż jedną z przyczyn nieutrzy-
mywania na bieżąco w odpowiednim stanie urządzeń technicz-
nym są braki w zatrudnieniu, a także niewydajne i nieczynne 
urządzenia odpylające oraz zatkanie głównego rurociągu odpy-
lającego. Przedstawiciel Zarządu  zalecił odtworzenie brygady 
pracowników obsługujących urządzenia odpylające, udrożnienie 
rurociągu odpylającego sortownię spieku oraz urządzeń odpy-
lających namiarownię spiekalni. Ponadto weryfikacji mają być 

Dobry kierunek działań, są pierwsze efekty
Cykliczne spotkania robocze 
z Członkiem Zarządu w zakładach pracy 

nego przez prace związane z ewakuacją żużla w Zakładzie Stalownia, 
gdzie  w wyniku zmiany technologii ewakuacji żużla doszło do znisz-
czenia instalacji wodno-kanalizacyjnych. W okresie suszy natomiast 
występuje w tym rejonie duże zapylenie. 
W wyniku podjętych działań po interwencji Solidarności u Prezesa 
podjęto decyzję o kompleksowej naprawie/odtworzeniu instalacji 
wodno-kanalizacyjnej. Prace wymagały zaangażowania firmy ze 
specjalistycznym sprzętem do udrażniania kanalizacji. Na dzień dzi-
siejszy udało się uruchomić i udrożnić instalację sanitarną w samym 
budynku socjalnym oraz częściowo udrożnić instalację deszczową w 
najbliższym otoczeniu. Nadal trwają prace nad całkowitym udrożnie-
niem instalacji deszczowej. Pracownicy poprawę jednak będą mogli 
odczuć po zakończeniu inwestycji budowy nowych dróg dojazdowych 
dla ciężkiego sprzętu transportującego żużel oraz gdy całkowicie zo-
stanie naprawiona kanalizacja odprowadzająca wodę deszczową, co 
jest planowane na okres wakacyjny. 
Kolejnym miejscem przeglądu był Zakład Walcownia Duża. W pod-
sumowaniu po roboczej wizycie na hali zidentyfikowano miejsca, 
w których należy podjąć działania mające 
na celu poprawę bezpieczeństwa. 
   Więcej str. 4 

C. d. ze str. 1     Co konkretnie zapropo-
nował pracodawca? 
Złożona propozycja porozumienia cząst-
kowego zakłada wypłatę nagrody za 
wkład pracy pracowników w funkcjono-
wanie Spółki w I kwartale 2020r.
Wg. propozycji pracodawcy wraz z wyna-
grodzeniem za marzec 2020 r. uprawnio-
nym pracownikom Spółki objętym ZUZP 
dla pracowników AMP wypłacona miałaby 
zostać nagroda za wkład pracy pra-
cowników w funkcjonowanie Spółki 
w I kwartale 2020 r. w wysokości 
250 zł/pracownika za przepracowa-
ny w Spółce cały I kwartał 2020r.
Nagroda miałaby zostać wypłacona pra-
cownikom, którzy w dniu 1 kwietnia br.  
będą pozostawali w zatrudnieniu, przy 
czym przez przepracowanie lub pozosta-
wanie w zatrudnieniu należy rozumieć 
pozostawanie w stosunku pracy, za któ-
ry przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek 
chorobowy z ubezpieczenia społecznego. 
Do okresu zatrudnienia uwzględnia się 
również okres przebywania pracownika 
na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub 
nad członkiem rodziny.
Nagroda miałaby być pomniejszana o 1/3 
za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc 
I kwartału 2020r. w związku z zatrud-
nieniem w Spółce w innym terminie niż 
w pierwszym dniu pierwszego miesiąca 
I kwartału, przy czym do okresu zatrud-
nienia zalicza się również staż pracy pra-
cownika w podmiotach gospodarczych 
świadczących pracę na rzecz AMP jeżeli 
przypadał on bezpośrednio przed zatrud-
nieniem w Spółce oraz w związku z choro-
bą pracownika, przy czym dni niezdolności 
do pracy wskutek wypadku przy pracy, w 
drodze do pracy lub z pracy, albo choroby 
zawodowej lub choroby przypadającej w 
czasie ciąży, uznaje się za dni przepraco-
wane. Środki pochodzące z obniżenia wy-
sokości nagrody miałyby zostać podzie-

lone w sposób równy dla pracowników, 
którzy w I kwartale 2020 r. osiągnęli zero-
wy wskaźnik absencji chorobowej. 
Dla pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy, wysokość 
nagrody ustalana by była w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy 
określonego w umowie o pracę.
Zasady wypłaty nagród za wkład pracy 
pracowników w funkcjonowanie Spółki w 
pozostałych kwartałach 2020 r. miałyby 
zostać ustalone w ramach kompleksowego 
Porozumienia Płacowego na rok 2020.
W zakresie wzrostu płac zasadniczych 
pracowników objętych ZUZP pracodaw-
ca zaproponował włączenie z dniem 
1 marca 2020 r. do wynagrodzenia 
pracowników metodą „na wprost” 
pozostałą część dodatku układowego 

(tj. 80 zł), o którym mowa w cz.I. „Po-
rozumienia przedstawicieli ArcelorMittal 
Poland S.A. z Organizacjami Związkowy-
mi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 
2014”. Wówczas z dniem 1 marca 2020 
r. dodatek układowy przestałby być wy-
płacany. Po dokonaniu powyższych zmian 
płacowych, najniższa płaca zasadnicza 
pracowników określona w umowach 
o pracę nie byłaby niższa niż 2.680 
zł, co oznacza, ze pracownicy posiada-
jący niższą płace zasadniczą otrzymaliby 
jej podwyżkę.
Na takie „Porozumienie” Solidarność nie 
wyraża zgody, bowiem nie zawiera ono 
wymiernych korzyści dla pracowników. 
Nie ma przy tym żadnych gwarancji, iż 
kontynuacja rozmów zapowiadana po 15 
kwietnia br. takie korzyści przyniesie. 
Związek stoi na stanowisku, że poro-
zumienie powinno być kompleksowe i 
powinno zawierać wszystkie elementy 
podwyżek płac na 2020 r., a nie „ulotne 
zapewnienie co do rozmów” mogące nie 
przynieść oczekiwanych rezultatów. 

Porozumienie płacowe - propozycja pracodawcy 
W 2020 roku pracodawca
nie przewiduje podwyżek płac?

 
Jerzy Goiński - Przewodniczący 
MOZ NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A.:
- Uważam, że przedstawioną propozycją pracodawca lekce-
waży pracowników i organizacje związkowe, a same nego-
cjacje prowadzi w złej wierze, ciągle je przedłużając różnymi 
sposobami. Przypomnę, że wystąpienie strony społecznej o 
podwyżki miało miejsce we wrześniu ub. roku.
Pomimo weryfikacji stanowiska płacowego przez Związki - pro-
pozycje pracodawcy nie zawierają praktycznie żadnych podwy-
żek płac, nie dają żadnych gwarancji na dodatkowe środki fi-

nansowe, chociażby na poziomie ubiegłego roku. Po raz kolejny pracodawca przejawia 
odwrotny trend aniżeli pozostałe firmy, które podwyższając wynagrodzenia coraz czę-
ściej sięgają po naszych dobrze przygotowanych do samodzielnej pracy pracowników. 
Tymczasem produkcja cały czas jest duża i również planowana jest na dobrym 
poziomie. Obserwujemy, że następuje całkowita determinacja pracowników na 
podwyższenie płac, tymczasem prowadzona przez HR polityka płacowo-zatrudnie-
niowa prowadzi do wyniszczania fachowców i dalszej degradacji wiedzy. 
Dodatkowo potwierdziły się nasze przewidywania w zakresie wysokich kosztów 
niepotrzebnego zatrzymania krakowskiego pieca, ale za błędne decyzje nie mogą 
ponosić konsekwencji pracownicy. 
W tej sytuacji Solidarności pozostaje sięgnąć do typowych działań związkowych, 
które pozwolą pokazać pracodawcy determinację załogi w walce o wynagrodzenia 
za coraz cięższą i bardziej wydajną pracę. 

poddane umowy z firmami zajmującymi 
się remontami/naprawami tych obiektów. 
Ważnym zagadnieniem w lokalizacji Za-
kładu Stalownia była występująca od kilku 
lat uciążliwość związana z zalegającymi po 
okresie opadów wodą i błotem w rejonie 
budynku socjalnego Stalowni powodowa-
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Ruszył nabór na kolejny rok szkolny do przed-
szkoli ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Gór-
niczej i Krakowie. Rekrutacja potrwa do 16 
marca br.
W ofercie przedszkola jest program MEN, codzien-
ne zajęcia z j. angielskiego, rozszerzony program 
zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych, ta-
necznych, naukowych. W placówce stosowane są 
metody: Dobrego Startu, Projektu oraz Ruchu Roz-
wijającego Weroniki Sherborn, elementy metody M. 
Montessori. Ponadto prowadzone są warsztaty pla-
styczne i kulinarne, koncerty muzyczne, wycieczki 
krajoznawcze oraz wyjazdy do teatrów, muzeów, 
kin, nagrywanie płyt, przedstawienia teatralne z udziałem dzieci jako aktorów na sce-
nach teatrów i domów kultury. Dzieci mają zapewnione pięć posiłków dziennie. Przed-
szkola są czynne w godzinach od 5:30 do 18:00. 
Nabór z datą przyjęcia od 1 września 2020 r. dotyczy dzieci urodzonych w okresie 
pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2017 r. będących dziećmi pracowników Arce-
lorMittal Poland oraz spółek z grupy ArcelorMittal, a także świadczących pracę na rzecz 
ArcelorMittal Poland pracowników Sanpro Synergy, Ananke Business Communication. 
W razie wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia z datą wcześniejszą. Również w 
razie wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia dzieci młodszych, tj. urodzonych w 
okresie pomiędzy 1 stycznia 2018 r. a 30 września 2018 r. z datą przyjęcia nie wcze-
śniej niż po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.
Rodzice mogą się ubiegać o dofinansowanie do czesnego ze środków pomocy społecz-
nej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy AMP dodatkowo o dofinansowanie do pobytu 
dziecka w przedszkolu ze środków ZFŚS.
Nabór do przedszkoli potrwa do 16 marca br. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania 
i złożenia w przedszkolu. Dokumenty oraz szczegóły oferty dostępne są na www.fun-
dacja-naszedzieci.pl.

Wystąpienie 
pracodawcy

Dobry kierunek działań, są pierwsze efekty
Cykliczne spotkania robocze 
z Członkiem Zarządu w zakładach pracy 
C. d. ze str. 1      Szczególną uwagę zwró-
cono na przejścia/dojścia, drogi komuni-
kacyjne, oraz problem  wysokiego składo-
wania w rejonie DWDL5, gdzie pracownicy 
w dalszym ciągu zmuszeni są wchodzić 
na stojaki bezpośrednio po przekładkach, 
co stwarza dla nich zagrożenie. Występu-
je tam też problem nierównego podłoża, 
brak skrajni oraz odpowiedniej odległości 
pomiędzy sztaplami, co już było przyczy-
ną dwóch wypadków. Wyrównanie na-
wierzchni to jedno z zaleceń protokołu po-
wypadkowego, które do dzisiaj nie zostało 
zrealizowane. 
Problemem zgłaszanym przez kadrę kie-
rowniczą były bardzo duże braki w zatrud-
nieniu, szczególnie na stanowiskach pro-
dukcyjnych. To z kolei przekłada się brak 
możliwości korzystania przez pracowników 
z regulaminowej przerwy. Przedstawiciel 
Zarządu zobowiązał się do pomocy w jak 
najszybszej rekrutacji na poszczególne 
stanowiska podkreślając, że  HR musi zre-
alizować potrzeby zakładów w tym wzglę-
dzie. Kolejnym zagadnieniem jest ubytek 
wiedzy wraz z odejściem doświadczonych  
pracowników i potrzeba zatrudniania no-
wych pracowników na tzw. zakładkę.
Ze względu na dużą ilość drobnych wy-
padków Prezes Czesław Sikorski zalecił 
wykonanie ponownej oceny ryzyka, we-
ryfikację wszystkich czynności potencjal-
nie niebezpiecznych obiecując wsparcie 
liderów centralnych. 
Podczas spotkania padła deklaracja o 
ścisłej współpracy SIP, centrali BHP oraz 
związków zawodowych. 
Jak podkreślił Mirosław Nowak - przed-

stawiciel Solidarności ds. BHP uczest-
niczący w spotkaniach - wstępnie oce-
niając wprowadzoną formułę roboczych 
spotkań - jesteśmy z niej zadowoleni. 
Pozwala nam ona wspólnie na miejscu 
zidentyfikować i rozwiązać rzeczywisty 
problem, gdy tymczasem z perspektywy 
biura nie zawsze rzetelnie był on przeka-
zywany, a możliwości jego rozwiązania 
często ograniczone. Liczymy, że podjęte 
spotkania staną się normą przynoszą-
cą wymierne efekty - poprawią bezpie-
czeństwo na stanowiskach pracy. Takie 
efekty już się pojawiły w postaci napra-
wy instalacji w Stalowni, która od lat 
była zaniedbana, a teraz zostały podjęte 
działania w sortowni spieku. Jednak ze 
względu na skalę zaniedbań - wymagają 
one zwiększonych nakładów i wsparcia 
Zarządu. Również w Walcowni na prze-
strzeni ostatnich lat widać dużą popra-
wę, nie mniej jednak są miejsca które 
nadal wymagają kontynuacji działań ma-
jących na celu doprowadzenie do stanu 
zgodnego  ze standardami. 
Podkreślić tu muszę, że pomimo, iż 
pracodawca szczycił się inwestycjami o 
wartości 700 mln. zł - efektu wydania 
tak dużych pieniędzy nie widać. I teraz, 
gdy mamy produkować pełną parą, ze 
względu na  warunki pracy oraz obsady 
możemy mieć z tym problem. Solidar-
ność od wielu lat apeluje o uzupełnienie 
zatrudnienia oraz zatrudnienie w spo-
sób umożliwiający przekazanie wiedzy. 
Liczymy, że spotkania bezpośrednio w 
zakładach pokażą właściwą drogę odpo-
wiednim służbom.  

Rozpoczęły się zebrania sprawoz-
dawcze NSZZ Solidarność w poszcze-
gólnych Komisjach Zakładowych/
Spółek. Podczas spotkania Komisji 
Emerytów i Rencistów Przewodni-
czący dąbrowskiej Solidarności Jerzy 
Goiński oraz Przewodniczący Komisji 
EiR zostali szczególnie uhonorowani. 
Zebrania sprawozdawcze to czas pod-
sumowania minionego 2019 roku, omó-
wienie bieżącej sytuacji, a także kreśle-
nie najbliższej perspektywy działalności 
Związku. Dają one okazję na rzeczową 
wymianę zdań i poglądów, wskazanie 
priorytetów oraz ogólnych kierunków, 
gdzie Solidarność ma zintensyfikować 
swoje działania. 
Na spotkaniu Komisji Emerytów i Renci-
stów, będący gościem Bronisław Skoczek 
- Przewodniczący Regionalnej Sekcji EiR 
odznaczył Przewodniczącego Związku 
Jerzego Goińskiego Odznaką Honorową 
SEMPER FIDELIS (Zawsze Wierny) za za-
sługi w działalności na rzecz środowisk 
emerytów i rencistów - Członków NSZZ 
„Solidarność” oraz Przewodniczącego Ko-
misji Andrzeja Chrzanowskiego Złotym 
Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Trzeba podjąć decyzję do 16 marca 2020 r. 
Rekrutacja do przedszkola AMP

Nasi przedstawiciele
 odznaczeni przez 

Sekcję EiR

Od 1 marca 2020 r. są wyższe renty 
i emerytury. Waloryzacja obejmuje 
wszystkich, którzy pobierali renty 
i emerytury przed 1 marca 2020 r., 
jeśli nabyli prawo do tych świadczeń 
do 29 lutego 2020 r.
Jak poinformował ZUS - emerytury i 
renty przysługujące na dzień 29 lutego 
br. powiększone zostają przynajmniej 
3,56%. Podwyżka wynosi co najmniej:

70 zł – w przypadku emerytur, emerytur • 
pomostowych, nauczycielskich świadczeń 
kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
52,50 zł – w przypadku rent z tytułu czę-• 
ściowej niezdolności do pracy,
35 zł – w przypadku emerytur częściowych.• 

Podwyżka emerytury może być mniejsza 
niż 70 zł, jeśli 29 lutego 2020 r. eme-
rytura wynosiła mniej niż 1.100 zł, czy-
li nie miała gwarancji podwyższenia do 
tzw. świadczenia najniższego.
Od 1 marca br. kwota bazowa dla emerytur 
na starych zasadach wynosi 4.294,67 zł. Ko-
rzysta się z niej, by obliczyć emeryturę na 
starych zasadach lub rentę, jeśli złożysz wnio-
sek: po 29 lutego br. lub przed 1 marca br., o 

ile nabyłeś prawo 
do świadczenia po 
29 lutego 2020 r.

Waloryzacja 
rent i emerytur
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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

Wielki krok do ujednolicenia unijnego rynku pracy
EKZZ za europejską płacą minimalną. 
To m.in. efekt działań „Solidarności”

wspólny front wspierając władze EKZZ do 
zabiegania o nową dyrektywę o płacy mi-
nimalnej.
Dzisiaj staje się to faktem.
- Jeśli uda się przeforsować dyrektywę 
o europejskiej płacy minimalnej, będzie 
to wielki krok do ujednolicenia unijne-
go rynku pracy – mówi przewodniczący 
„Solidarności”. I przypomina, że obok 
swobody przepływu kapitału, swobody 
działalności gospodarczej, musi działać 
jednolity rynek pracy.
Zapowiadana przez Komisję Europejską 
dyrektywa przewiduje w pierwszej ko-
lejności wprowadzenie zasady, że płaca 
minimalna musi wynosić co najmniej 50 
proc. przeciętnego wynagrodzenia dane-
go kraju.      Źródło: www.solidarnos.org.pl

24 lutego w pałacu prezydenckim odby-
ła się gala finałowa XII edycji konkursu 
Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
Konkurs promuje pracodawców, wyróż-
niających się w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w szczególności 
poprzez stabilność zatrudnienia, prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz prawa do zrzeszania się w 
związki zawodowe. Organizowany jest 
przez NSZZ „S” pod honorowym patrona-
tem Prezydenta RP. 
Laureaci tegorocznej edycji: PGE Energia 
Odnawialna SA Oddział ZEW Dychów w 
Dychowie; Zakład Usług Energetycznych 
„Wod-Rem” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie; 
Kopalnia Wapienia „Morawica” SA; Dom 
Pomocy Społecznej w Foluszu w woj. pod-
karpackim; Iskra-Centrum Narzędzi Spe-
cjalnych Sp. z o. o.; PGE Energia Ciepła 
Oddział Wybrzeże w Gdańsku; Łódzka Ko-
lej Aglomeracyjna Sp. z o.o.; Powszech-
na Spółdzielnia Spożywców „Społem” w 
Katowicach; „Społem” Powszechna Spół-
dzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku; 
Famur SA Systemy Ścianowe Glinik Od-
dział Gorlice; Przedsiębiorstwo Produkcji 
Kruszywa i Usług Geologicznych „Kru-
szgeo” SA; Orlen Południe SA; Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA 
w Krakowie; Grupa Żywiec SA; PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna SA 
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Tu-
rów; KGHM Polska Miedź SA Oddział Za-
kłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowi-
ce”; Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA.
    Więcej: www.solidarność.org.pl

W głosowaniu korespondencyjnym, któ-
re zakończyło się o 12 w nocy, ponad 80 
proc. central związkowych zrzeszonych w 
EKZZ opowiedziało się za zobowiązaniem 
Konfederacji i jej przewodniczącego Luci 
Visentininiego  do podjęcia działań na rzecz 
dyrektywy o europejskiej płacy minimal-
nej. Taką dyrektywę zapowiedziała nowa 
przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.
 - To wielki sukces „Solidarności”. Udało 
nam się przekonać nie tylko największe 
związki zawodowe z naszego regionu, ale 
też skutecznie lobbować wśród pozosta-
łych organizacji – komentuje szef Związ-
ku Piotr Duda.
Przeciwne były centrale związkowe z kra-
jów skandynawskich i Słowacja, które 
lobbują za innymi rozwiązaniami. Takie-
mu podejściu sprzeciwiła się „Solidar-
ność”. W listopadzie ub. roku z jej inicja-
tywy 24 największe centrale związkowe 
Europy Środkowo-Wschodniej stworzyły 

Ponad 80 proc. central związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych opowiedziało się za europejską płacą minimalną. 24 
lutego br. zakończyło się głosowanie w tej sprawie. To duży sukces NSZZ „So-
lidarność”, który skupił wokół siebie do tego przedsięwzięcia największe cen-
trale Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj EKZZ reprezentujący ponad 60 mln 
pracowników ma pełny mandat, by na forum Komisji Europejskiej zabiegać o 
nową dyrektywę.

XII edycja konkursu 
Pracodawca Przyjazny 

Pracownikom”

21 lutego 2020 r. (z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 stycznia 2020 r.) we-
szła w życie ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2020 czy-
li tzw. ustawa okołobudżetowa. Jej 
treść jest ściśle związana z rządo-
wym projektem ustawy budżetowej 
na rok 2020.
Wprowadzone zmiany dotyczą między 
innymi odmrożenia podstawy odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
który będzie w 2020 r. odnosił się do prze-
ciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 
gospodarce narodowej w drugim półroczu 
2018 r. ogłoszonego przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Odpis ten 
wzrośnie z kwoty 1.271,20 zł do 1.550,25 
zł.  NSZZ „Solidarność” od lat postulował 
odmrożenie podkreślając jednocześnie, 
że wieloletnie zamrażanie podstawy od-
pisu miało niekorzystny wpływ na możli-
wości pomocowe z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych. „Solidarność” 
wyraża nadzieję, że w kolejnych latach 
nastąpi całkowite odmrożenie podstawy 
odpisu i pełna realizacja ustawy o Zakła-
dowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.           
  Więcej: www.solidarność.org.pl

Śląsko-Dąbrowska „S” przyjęła Stanowisko 
Nowe pomysły na walkę ze smogiem
12 tys. zł dotacji do wymiany starego pieca i rozwój ciepła sieciowego to główne 
propozycje modyfikacji rządowego programu „Czyste Powietrze” przygotowane 
przez śląsko-dąbrowską „Solidarność”.  25 lutego stanowisko w tej sprawie zo-
stało przesłane do ministra klimatu Michała Kurtyki oraz prezesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotra Woźnego. W ocenie 
związku bez gruntownych zmian w programie nie rozwiążemy problemu smogu. 
- W naszym województwie w ramach programu „Czyste Powietrze” złożono do tej 
pory zaledwie 14 tys. wniosków. Trzeba uczciwie powiedzieć, że program nie działa 
i, jeśli chcemy naprawdę pozbyć się smogu i niskiej emisji, wymaga gruntownych 
zmian – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Jedną z takich zmian w ocenie Związku ma być pilotażowy program dotacji do wymiany 
źródła ciepła w wysokości 12 tys. zł bez progów dochodowych. Pilotaż miałby zostać uru-
chomiony w gminach w województwie śląskim, które według danych Światowej Organizacji 
Zdrowia w największym stopniu borykają się z problemem zanieczyszczenia powietrza. 
W ocenie śląsko-dąbrowskiej „S” rządowy program powinien również zostać rozszerzony 
o instrumenty umożliwiające rozwój ciepła sieciowego oraz  wsparcie dla przyłączania 
domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczych. - Ciepło systemowe oraz kogeneracja 
energii elektrycznej i cieplnej to jedne z najbardziej optymalnych metod walki z niską 
emisją – napisali członkowie Prezydium ZR, wskazując, że z uwagi na rozbudowaną infra-
strukturę i dużą gęstość zaludnienia województwo śląskie jest idealnym miejscem loko-
wania inwestycji w tym zakresie. Promocja ciepła sieciowego w ramach programu „Czyste 
Powietrze” zdaniem śląsko-dąbrowskiej „S” powinna polegać na zwiększeniu tzw. kosztów 
kwalifikowanych wynikających z przyłączenia domów jednorodzinnych do sieci ciepłow-
niczych. Drugim elementem miałyby być bezpośrednie dopłaty do rachunków za energię 
cieplną z sieci dla najuboższych. 
W stanowisku wskazano również, że działania o charakterze długoterminowym powinny 
zostać wsparte o instrumenty przejściowe.         Więcej: www.solidarnosckatowice.pl

Odmrożony odpis 
na ZFŚS
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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 wykorzystać na dowol-
nie wybrany seans zarówno w technologii 2D, jak i 3D w kinach 
zlokalizowanych: w Dąbrowie Górniczej - CH Pogoria oraz w So-
snowcu. 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. Zainteresowane osoby są zobo-
wiązane do osobistego odbioru biletów. 
Ilość ku- ponów na 1 osobę w danym  miesiącu 

jest ograniczona (2 sztuki), kupony są 
dostępne przez cały miesiąc. 

I  T y  m o ż e s z
 p o m ó c ! ! !

10 - 18 kwietnia 2020 r.  
Biuro Podróży Partner Sp.z o. o.  przy współpracy z Komisją NSZZ „Solidarność” 
Emerytów i Rencistów zaprasza na: 

Wielkanoc nad morzem 
-  D a r l ó w k o

Zakwaterowanie: Gniewko Zofia Kowalewska  - 100m od plaży. Pokoje 2, 3, 
4 osobowe z TV i łazienkami. Na terenie obiektu m.in. boiska do koszykówki 
i siatkówki, plac zabaw, baza rehabilitacyjna połączona z basenem krytym z 
podgrzewaną wodą i jacuzzi, miejsce na ognisko, grill.
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja - serwowane do stolika. 
Cena obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowanie - 6 noclegów, wyżywienie 3xdziennie (7 śniadań, 7 obiadów, 6 kolacji), 1 
śniadanie Wielkanocne, 1 wystawną kolację przy muzyce, 1 biesiadowanie przy grillu z grajkiem, badanie lekarskie na początku tur-
nusu oraz w dni robocze: dwa zabiegi rehabilitacyjne dziennie (wg zaleceń lekarza), wejścia na basen kryty lub jacuzzi - 1h dziennie, 
inhalacje, gimnastykę grupową, opiekę pielęgniarską, opiekę lekarską - lekarz na wezwanie, ubezpieczenie, podatek VAT. 
Program: 1 dzień - wyjazd wg rozkładu jazdy, 2 dzień - przyjazd do Darłówka w godzinach porannych, zakwaterowanie, śniadanie, 
obiad, kolacja nocleg, 3 - 7 dzień - pobyt wypoczynkowy, czas na relaks, wypoczynek i plażowanie, 8 dzień - wykwaterowanie z po-
koi do godz. 12.00, obiad, kolacja. Wyjazd z Darłówka ok. godz. 20.00. 9 dzień - powrót na miejsce zbiórki w godz. porannych. 
Koszt wycieczki: 1.100zł/os. dorosła, 700zł/dziecko 3-10 lat, 260zł/dziecko do lat 3. Dofinansowanie zgodnie z ZFŚS. 
Informacji  udziela  Z. Letniowski - tel.: 517 352 919. 

-


