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W piątek, 13 marca dąbrowska So-
lidarność wystąpiła do Państwowej 
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie 
kontoli przestrzegania przepisów 
prawa pracy przez Pracodawcę Arce-
lorMittal Poland S.A. 
Solidarność mając uzasadnione podejrze-
nia co do nieprzestrzegania przez praco-
dawcę przepisów prawa pracy zwróciła się 
do PIP o kontrolę w kilku konkretnych za-
kresach.                         Więcej str. 2

Stanowisko odnoszące się do prze-
kazanego przez Pracodawcę Planu 
Zatrudnienia w formie prowizorium 
na rok 2020 przekazała Solidarność z 
początkiem marca br. Związek po raz 
kolejny krytycznie odniósł się do pro-
wadzonej przez ArcelorMittal Poland  
polityki kadrowej. 
Po analizie przedstawionego przez pra-
codawcę Planu zatrudnienia na 2020 r. w 
formie prowizorium Solidarność zwróciła 
uwagę, że w zdecydowanej większości 
stanowi on podsumowanie minionego 
roku, a tylko w niewielkiej części odnosi 
się do planowanych działań w sferze za-
trudnienia w 2020 r.       Więcej str. 2

Plan Zatrudnienia 
w opinii dąbrowskiej 

Solidarności
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Od 11 marca So-
lidarność Arcelor-
Mittal Poland S.A. 
rozpoczęła akcje 
protes tacy jne . 
Działania obejmą 
wszystkie oddzia-
ły zakładu pracy. 
O decyzji w zakre-
sie podjęcia ak-
cji rozmawiamy z 
Przewodniczącym Związku - Jerzym 
Goińskim.              Więcej str. 3

Zebrania 
sprawozdawcze 

zostały odwołane!
Ustalone zebrania sprawozdawcze 
NSZZ „Solidarność” w poszczegól-
nych Zakładach/Spółkach zostają 
odwołane. Powodem jest sytuacja 
wprowadzenia stanu zagrożenia epi-
demiologicznego.       Więcej str. 2

Krok pierwszy - oflagowanie we wszystkich oddziałach
Solidarność rozpoczyna 
akcje protestacyjne
Decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnych podjęło Prezydium Zakła-
dowej Komisji Koordynacyjnej ZOK NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland 
S.A. podczas posiedzenia w dniu 10 marca br. Pierwszym krokiem jest oflago-
wanie zakładu we wszystkich oddziałach działalności ArcelorMittal Poland.  
Prezydium Zakładowej Komisji Koordynacyjnej działając jako Sztab Protestacyjno - 
Strajkowy Uchwałą nr 4/2020 postanowiło o podjęciu akcji protestacyjnych mających 
na celu uzyskanie najkorzystniejszych podwyżek płac i świadczeń socjalnych dla pra-
cowników AMP w 2020 r. 
Władze Związku zdecydowały, że szczegóły akcji protestacyjnych będą ustalane na 
bieżąco, a pierwszym krokiem jest oflagowanie od dnia 11 marca br. zakładu we 
wszystkich jego lokalizacjach. 
Powyższe podyktowane jest faktem, że pracodawca od kilku miesięcy odrzuca uza-
sadnione i merytoryczne postulaty dotyczące podwyżek wynagrodzeń pracowniczych 
w 2020 r. oraz unika faktycznych i merytorycznych negocjacji w tym zakresie. Po-
nadto Solidarność domaga się bezpiecznych warunków pracy, w tym pilnego uzupeł-
nienia zatrudnienia, odstąpienia od niekorzystnych zmian w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy, jakie proponuje pracodawca, w tym m.in. likwidacji dodatku sta-
żowego, jaki w naszej firmie pełni Karta Hutnika, a także zwrotu środków na fundusz 
socjalny, których jednostronną decyzją pracodawca w 2019 r. zaprzestał przekazy-
wania na konto ZFŚS.
O dalszych decyzjach i działaniach Sztabu Protestacyjno - Strajkowego będziemy 
Państwa na bieżąco informować. 

Zjednoczymy 
się i pokażemy

 zdeterminowanie

AKCJA 
PROTESTACYJNA

AKCJA 
PROTESTACYJNA

ŻĄDAMY:
podwyżek płac dla wszystkich            • 
pracowników
bezpiecznych warunków pracy• 
odstąpienia od niekorzystnych • 
zmian w układzie zbiorowym pracy
zwrotu środków na fundusz socjalny• 

D O Ś Ć DYSK RYMINACJI 
P Ł AC O W E J ! ! !

Narasta niepokój pracowników zwią-
zany z pandemią koronawirusa. Od 
12 marca szkoły nie prowadzą zajęć 
dydaktycznych, szczególne środki 
bezpieczeństwa podejmowane są w 
zakładach pracy, również w AMP.    
             Więcej str. 4

Koronawirus - środki 
zapobiegawcze w AMP

Solidarność wnosi o 
kontrolę Państwowej 

Inspekcji Pracy
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C. d. ze str. 1    Zdaniem Solidarności założony w Planie poziom zatrudnienia na ko-
niec roku stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników oraz przyczynia 
się do wykonywania pracy wbrew przepisom BHP i przepisom polskiego prawa pracy, 
zwłaszcza w zakresie dopuszczalnego czasu pracy. 
Związek zwrócił uwagę, że faktyczny stan zatrudnienia pracowników pracujących na 
rzecz AMP na dzień 31.12.2020 r. nie będzie wyższy o wskazane przez pracodawcę pra-
wie 360 pracowników, a jedynie o ok. 160 pracowników w porównaniu do stanu z końca 
ub. r., ponieważ z planowanego stanu na koniec br. należy wyłączyć 200 pracowników 
tzw. interims, którzy już pracują na rzecz AMP. Ponadto pracodawca nie przedstawił pla-
nowanej liczby pracowników interims na koniec 2020 r., w związku z tym nie wykluczone 
jest, że łączny stan zatrudnienia w AMP i interims na koniec br. może być niższy.
Solidarność podkreśliła, że nie wyraża zgody na tzw. elastyczne formy zatrudnienia, po-
wodujące w efekcie zastępowanie pracowników stałych pracownikami czasowymi lub za-
trudnianymi w innych formach niż umowa o pracę na czas nieokreślony bezpośrednio w 
AMP. Przypominała, że zgodnie z Wystąpieniem Okręgowego Inspektora Pracy PIP w Kato-
wicach z 2017 r. spółki: Sanpro Synergy i ABC faktycznie są agencjami pracy tymczasowej 
w rozumieniu Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i pracownicy tych Spó-
łek nie mogą wykonywać np. prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego zawezwała praco-
dawcę do bezpośredniego zatrudnienia wszystkich pracowników firm zewnętrznych. 
Wątpliwość Związku stanowi, iż pracodawca nie przedstawił jasnej definicji „stanowi-
ska CORE/NON CORE”, zwłaszcza w świetle planowanych działań w sferze zatrudniania 
nowych pracowników w 2020 r., dlatego Związek zawnioskował o precyzyjne zdefinio-
wanie przez Strony ZUZP tego pojęcia wraz z dokładnym opisaniem stanowisk.
Natomiast działania w zakresie współpracy AMP ze szkołami branżowymi, technikami i wyż-
szymi uczelniami oraz z władzami samorządowymi i rządowymi w celu stworzenia (odtwo-
rzenia) sytemu kształcenia zawodowego Solidarność uznała za zdecydowanie spóźnione, 
gdyż pierwsi absolwenci mogą pojawić się dopiero za minimum 3-4 lata, a w przypadku 
techników i wyższych uczelni – dopiero za 5-6 lat. Pomimo ich wykształcenia kierunkowego, 

nadal będzie potrzeba ich wdrożenia do pracy, co wydłuży okres 
pozyskania samodzielnych pracowników i uzupełnienie tzw. „luki 
pokoleniowej” oraz wynikłej z niej „degradacji wiedzy”. 

C. d. ze str. 1      W związku z wpro-
wadzonym w Polsce stanem zagrożenia 
epidemiologicznego Prezydium dąbrow-
skiej Solidarności w dniu 16 marca br. 
podjęło decyzję o odwołaniu zaplano-
wanych zebrań sprawozdawczych w po-
szczególnych Komisjach Zakładowych/
Spółek.
W chwili obecnej utrzymany zostaje  wy-
znaczony termin Międzyzakładowego 
Zebrania Delegatów MOZ NSZZ „So-
lidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - 
Dąbrowa Górnicza na dzień  24 kwiet-
nia 2020 r. 
MZD odbędzie się  w siedzibie Zarzą-
du Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” - w Katowicach, ul. Floria-
na 7. Rozpocznie się o godz. 8.00. 
Dla delegatów zorganizowany będzie 
transport - wyjazd autokaru spod budyn-
ku związkowego DAMM 4 o godz. 7.00. 
W przypadku odwołania MZD lub 
zmiany jego terminu - będziemy Pań-
stwa o tym informować. 

Informujemy Członków Międzyzakłado-
wej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” 
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Gór-
nicza, że zaplanowane na 25 marca br. 
posiedzenie MK decyzją Prezydium 
MOZ NSZZ „Solidarność” AMP - D.G. 
zostało odwołane. 

Posiedzenie 
Międzyzakładowej 
Komisji odwołane!

Międzyzakładowe 
Zebranie Delegatów

NSZZ Solidarność

Szereg uzasadnionych podejrzeń do weryfikacji 
Solidarność wnosi o kontrolę PIP

Współpraca ze szkołami podjęta za późno
Plan Zatrudnienia w opinii dąbrowskiej „S”

Zwrot za kartę 
multisport i multiactiv,
zmiana godzin pracy

w socjalnym
W związku z ogłoszonym stanem za-
grożenia epidemiczego i związanym 
z tym zamykaniem obiektów przez 
część siłowni i basenów, Sanpro Sy-
nergy - spółka obsługująca Zakłado-
wy Fundusz Socjalny (wcześniej BP 
Parter) poinformowała, że  zwrot za-
płaty płatności za kartę multisport i 
multiactiv za miesiąc kwiecień 2020 
r. będą uwzględniane tylko do 20 
marca 2020 r. 
Przedstawiciele Sanpro Synergy przeka-
zali, że zwrot za kartę multisport i mul-
tiactiv za miesiąc kwiecień 2020 r. będzie 
dokonywany w taki sam sposób, w jaki 
nastąpiła za nią zapłata tj. przelewem, 
gotówką lub bezpośrednio na kartę płat-
niczą. Jeżeli klient opłacał kartę Multi-
sport bezpośrednio w biurze spółki, by 
uzyskać zwrot musi koniecznie przedsta-
wić paragon z kasy fiskalnej lub wydruk 
z terminala. Tylko na tej podstawie spół-
ka  uwzględni prośbę o zwrot. 
Spółka Sanpro Synergy (dawna BP 
Partner) jednocześnie poinformowała o 
zmianach godzin pracy - biuro w Dą-
browie Górniczej w terminie do 25 
marca br. pracować będzie w godzi-
nach 7.00  - 15.00. 

C. d. ze str. 1        Zdaniem Związku pracodawca łamie art. 183c Kodeksu Pracy stanowią-
cy, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za 
pracę o jednakowej wartości. Związek zaznaczył przy tym, że problem zapewnienia prawa 
do jednakowego wynagrodzenia szczególnie nasilił się w ostatnim okresie i bezpośrednio 
związany jest z obecną sytuacją na rynku pracy. Dotyczy on  praktycznie wszystkich sta-
nowisk pracy i wszystkich Zakładów/Wydziałów AMP. Pomimo, że ZUZP przewiduje tzw. 
„widełki” wynagradzania pracowników, pracodawca nie wskazał jasnych i jednoznacznych 
kryteriów według których będzie decydować o tym, kto ma wyższe, a kto niższe wyna-
grodzenie w ramach danego przedziału płac, np. różny staż pracy, kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanej pracy, fakt zarządzania większą 
grupą ludzi. Ponadto przedstawiciele Solidarności przypuszczają, że w AMP może wystę-
pować dyskryminacja pracowników, o której mowa w art. 183a KP, zwłaszcza ze względu 
na płeć pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.
Solidarność wniosła o sprawdzenie zgodności z przepisami prawa zatrudniania pracowni-
ków w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy oraz w 
związku z usunięciem awarii, która często może być nadużywana w celu ukrycia godzin 
nadliczbowych wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy. W tym zakresie mieści 
się m.in. prawidłowość ewidencji czasu pracy, formy rekompensaty za pracę w nadgodzi-
nach oraz czy są pracownicy, którzy przekroczyli dopuszczalną liczbę godzin nadliczbo-
wych w całym 2019 r. i w pierwszym kwartale 2020 r. 
Kontrola ma zostać przeprowadzona w zakresie wypełniania obowiązku pracodawcy każ-
dorazowego, niezależnego od skali zaistniałego zdarzenia, powołania zespołu powypad-
kowego, którego celem jest ustalenie przyczyn i okoliczności powstałego zdarzenia oraz 
ocena czy zdarzenie to można uznać za wypadek przy pracy, a także przestrzegania 
Pisma Okólnego Nr 1/2013 DK ws. prac, przy których wymagana jest obecność drugiej 
osoby w celu zapewnienia asekuracji, z dnia 08.05.2013 r. z późniejszymi zmianami.
Przedstawiciele Związku zwrócili też uwagę na niezapewnianie pracownikom przerw w pracy, 
wynikających z Regulaminu Pracy oraz zmuszanie tych pracowników do spożywania posiłków 
bezpośrednio na stanowiskach pracy,  nie realizowania obowiązku zorganizowania wydawania 
posiłków profilaktycznych w taki sposób, aby uprawniony do nich pracownik miał dostęp do 
jednego gorącego posiłku w 3-4 godzinie pracy w trakcie danej zmiany roboczej. 
Ponadto do kontroli skierowany został temat odmawiania potwierdzenia pracownikom 
AMP zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze od dnia 
podjęcia pracy w tych warunkach lub o tym charakterze oraz nie odprowadzania skła-
dek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników od dnia, w którym rozpoczęli 
pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do dnia zakończenia 
pracy na tym stanowisku, co powoduje, że Ci pracownicy nie mogą w pełni korzystać 
z uprawnień pracowniczych, jak np. z turnusów rehabilitacyjnych w ramach Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz mają zaniżony staż pracy zatrudnienia w 
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do celów emerytalnych. 
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C. d. ze str. 1       Solidarność rozpoczęła 
akcje protestacyjne. Dlaczego ta de-
cyzja zapadła teraz, biorąc pod uwagę 
sytuację w Polce i na całym świecie? 
J.G. - Szczerze mówiąc, decyzja zapadła 
jeszcze przed wybuchem epidemii w na-
szym kraju. A podyktowana jest wynikiem 
spotkań z Członkami naszego Związku w 
poszczególnych zakładach. Zbyt długo 
trwa stagnacja w negocjacjach płacowych, 
a właściwie jest ich całkowity brak. Do tego 
pracodawca po raz kolejny próbował odro-
czyć w czasie rozmowy, przyjmując jedno-
cześnie nowych pracowników na stawkach 
takich, jakie mają wieloletni doświadczeni 
pracownicy AMP, a nawet wyższych. To 
powoduje dużą frustrację wśród załogi, 
która z pewnością narośnie w związku z 
zagrożeniem epidemicznym.
Postulaty dotyczą nie tylko podwy-
żek płac, ale również bezpiecznych 
warunków pracy, nie wprowadzania 
niekorzystnych zmian w ZUZP oraz 
zwrotu środków na fundusz. Dlacze-
go akurat te tematy? 
J.G. - To są bardzo ważne aktualnie dla 
pracowników kwestie, wokół których na 
przestrzeni ostatniego roku nabrzmiało 
wiele nieporozumień. Wszystkie są istot-
ne, ale skupić się chcemy przede wszyst-
kim na podwyżkach płac dla wszystkich 
pracowników, z podkreśleniem słowa 
wszystkich, a nie wybranych.  
Pracodawca jednak nie zaproponował 
żadnej kwoty przeznaczonej na pod-
wyżki ogólne. Czy to ma oznaczać, że 
nie przewidział pieniędzy na ten cel? 
J.G. - To ja się w takim razie zapytam - 
gdzie są nasze wypracowane przez tyle 
lat pieniądze? Cały czas nam się mówi, 
że jest albo kryzys, albo trudna sytuacja 
i musimy to zrozumieć. A my rozumiemy 
więcej. Rozumiemy, że były lata napraw-
dę chude, ale nawet wówczas pracowni-
cy otrzymali dodatkowe pieniądze. Ale 
mamy też świadomość, że były duże zyski 
i pracodawca nimi się sprawiedliwie nie 
podzielił. A powinien. Pracownicy pracują 
dużo ciężej, wydajniej niż jeszcze kilka lat 
temu i mają pełne prawo oczekiwać za to 
godnego wynagrodzenia. Zarząd podej-
muje często nietrafione, ale i kosztowne 
decyzje, które nie przynoszą oczekiwa-
nego efektu. W wielu przypadkach duże 
środki wypływają z powodu niewłaściwe-
go zarządzania. A dla ludzi wykonujących 
uczciwie swoją pracę pieniędzy nie ma. 
Zadaniem zarządu jest gospodarowanie 
środkami w taki sposób, by zmotywować  
i godnie wynagrodzić pracowników za 
dobrą pracę. Tylko wówczas pracownicy 
będą się z firmą identyfikować i tworzyć 
jej dobry wizerunek. I nie chodzi tu tyl-
ko o wybrane grupy pracowników, ale o 
całą załogę. Nie do zaakceptowania jest 
sytuacja, że w przypadku nie osiągnięcia 
planowanych założeń konsekwencje po-
noszą tyko pracownicy produkcyjni. 
Rzeczywiście, podejmowane przez 
pracodawcę decyzje często są za-
skakujące i niezrozumiałe. Podobnie 
można uznać tę o wyłączeniu kra-
kowskiego pieca na niespełna cztery 

miesiące? 
J.G. - Dokładnie tak. Przecież koszty za-
trzymania i ponownego rozruchu wielkiego 
pieca są olbrzymie. Cała sytuacja z kra-
kowską surowcówką dodatkowo pogłębiła 
i tak duże na tamten czas problemy kadro-
we. Spółka straciła na tym i ekonomicznie i 
wizerunkowo. Czy ktoś, poza pracownika-
mi fizycznymi poniósł za to jakieś konse-
kwencje? Podobnie sytuacja wygląda przy 
licznych awariach, jakie miały miejsce w 
naszym oddziale od 2018 r. 
W ostatnim czasie przedstawiciele 
największych organizacji związko-
wych funkcjonujących w AMP mieli 
spotkanie z nowym Prezesem. Czy 
przyniosło ono jakieś efekty? 
J.G. - Na to liczyliśmy. Niestety, pomi-
mo długiego oczekiwania na spotkanie, 
które kilkakrotnie było odsuwane w cza-
sie, okazało się, że nowy Prezes nie ma 
nic do zaoferowania. Więcej, uznał że 
dialog społeczny będzie prowadzony na 
dotychczasowych zasadach, czyli właści-
wie na żadnych. Od dłuższego czasu bo-
wiem dialog w naszej firmie opiera się na 
jednostronnym dyktacie przedstawicieli 
pracodawcy, którzy nie podają meryto-

rycznego uzasadnienia podejmowanych 
decyzji. My jako Solidarność się z tym 
nie zgadzamy, dlatego często musimy iść 
pod wiatr. Zresztą nie tylko ten wiejący 
od pracodawcy...
Zatem na podwyżki nie ma szans? 
J.G. - Powiedziałbym inaczej, szanse za-
wsze są, stąd nasza decyzja o podjęciu 
akcji. Ale nie ukrywam, w pewnym mo-
mencie będziemy potrzebowali wsparcia 
całej załogi. Na spotkaniach nam mówią, 
że sytuacja w AMP jest zła. Jednak pra-
cownicy, poza wynagrodzeniami tego nie 
odczuwają. Aktualnie produkcja prowa-
dzona jest na full przy znacznie obniżo-
nych obsadach. Niejednokrotnie załoga 
rezygnuje z życia prywatnego, rodzin-
nego poświęcając się dla potrzeb firmy. 
Pracujemy coraz więcej i dłużej, a w wy-
nagrodzeniu tego nie widać. Może ktoś w 
końcu zacznie to doceniać. Bo coraz bar-
dziej zaczynamy odbiegać od cywilizowa-
nych krajów UE. 
Akcja protestacyjna rozpoczęła się 
od oflagowania. Jakie będą kolejna 
kroki? 
J.G. - Tego nie będę teraz zdradzał, ale 
z pewnością będziemy eskalować nasze 
działania protestacyjne przy coraz więk-
szym zaangażowaniu nie tylko Członków 
naszego Związku, ale wszystkich pra-
cowników. Wierzę, że się zjednoczymy 
w obronie własnej godności i pokażemy 
nasze zdeterminowanie. Za darmo praco-
wać nie będziemy!

Z Przewodniczącym Związku - Jerzym Goińskim 
Zjednoczymy się 
i pokażemy zdeterminowanie

 
Stanowisko 
związkowe:     

wzrost płac zasadniczych 
o 400zł/pracownika;
ustalenie płacy minimal-
nej na poziomie 3.000 zł;
nagroda za wkład pracy 
2.000 zł;
włączenie do płacy za-
sadniczej 80 zł dodatku 
układowego;
uzgodnienie dot. rozlicze-
nia czasu pracy w 4 BOP.

Pracodawca 
proponuje:

przeniesienie rozmów 
na kwiecień i podpisa-
nie porozumienia cząst-
kowego zawierającego:
włączenie do płacy 80 zł 
dodatku układowego, co 
przekłada się na wzrost 
płacy o ok. 20 zł;
nagrodę 250 zł/pracow-
nika zależną od choro-
bowego;
ustalenie płacy minimal-
nej na poziomie 2.680 zł 

Dość dyskryminacji płacowej!!!
Produkcja pełną parą, praca w okrojonych brygadach, 
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: Pracownicy ArcelorMittal i Spółek !

Prezydium Zakładowej Komisji Koordynacyjnej

 działając jako Sztab Protestacyjno - Strajkowy 
Uchwałą nr 4/2020 postanowiło o podjęciu             

akcji protestacyjnych 

mających na celu uzyskanie najkorzystniej-
szych podwyżek płac i świadczeń socjalnych                           

dla pracowników AMP w 2020 r. 

ŻĄDAMY:
podwyżek płac dla wszystkich           
pracowników
bezpiecznych warunków pracy
odstąpienia od niekorzystnych zmian            
w układzie zbiorowym pracy
zwrotu środków na fundusz socjalny

Od 11 marca 2020 r. 
w ArcelorMittal Poland przez
prowadzona jest

NSZZ 
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Wystąpienie 
pracodawcy

Powołano sztab kryzysowy
Koronawirus - środki zapobiegawcze
w ArcelorMittal Poland  
C. d. ze str. 1     Jak poinformował w pią-
tek, 13 marca przedstawiciel pracodaw-
cy - w ArcelorMittal Poland są oraz będzie 
podejmowanych szereg działań celem 
zminimalizowania możliwości wystąpienia 
zakażeń w hucie. W tym zakresie został 
powołany sztab kryzysowy.
Pracownicy, którzy mają taką możliwość 
mogą wykonywać pracę zdalną - pracę 
świadczoną z miejsca zamieszkania. Jak po-
informował pracodawca - taką pracę mogą 
wykonywać nawet pracownicy wykonujący 
swoje zadania na komputerach stacjonar-
nych - wówczas umożliwione zostanie - po 
spełnieniu procedur - zabranie tegoż kom-
putera do domu. Warunkiem koniecznym 
jest uzyskanie zgody przełożonego oraz w 
wypadku gdy jeszcze nigdy nie pracowałeś 
z domu akceptacja wniosku SOWA. 
Niestety, praca zdalna nie może być za-
proponowana wszystkim pracownikom, w 
stosunku do pracowników produkcyjnych 
jednak są i będą podejmowane celem ich 
ochrony inne starania.
Do takich działań będzie należeć pomiar 
temperatury ciała pracowników wcho-
dzących na teren zakładu pracy za po-
mocą termometrów oraz kamer termowi-
zyjnych. W przypadku,gdy temperatura 
będzie podwyższona do 380C lub większa 
- pracownik nie zostanie wpuszczony na 
teren zakładu pracy, otrzyma ulotkę  z 
informacją, jak ma dalej postępować. Po 
poinformowaniu o sytuacji przełożonego 
- otrzyma dzień wolny usprawiedliwiony. 
W przypadku wystąpienia u pracownika 

symptomów koronawirusa już na terenie 
zakładu pracy - pracownik ten zostanie 
skierowany do izolatki, gdzie zostanie po-
informowany o dalszych działaniach, jakie 
powinien sam podjąć, w tym o konieczno-
ści telefonicznej konsultacji z sanepidem i 
ewentualnie przetransportowany we wska-
zane miejsce. Każdy z zakładów otrzy-
mał zadanie wyznaczenia takiej izolat-
ki, która każdorazowo po pojawieniu 
się w niej osoby z podejrzeniem zaka-
żenia będzie dezynfekowana. 
W AMP została wprowadzona dezynfek-
cja przewozów wewnętrznych oraz 
między oddziałami. Organizowana jest 
również gospodarka odpadami me-
dycznymi - zużyte maseczki, rękawiczki 
stanowią w tym przypadku odpad me-
dyczny zakaźny.
Już od 11 marca br. szczególne środki 
ochrony zostały wprowadzone na sto-
łówkach pracowniczych. W przypadku 
sprzątania w pomieszczeniach biurowych 
- zostaje ono utrzymane, natomiast 
systematycznie przeprowadzana ma 
być dezynfekcja klamek, kontaktów, 
przycisków i spłuczek. 
W przypadku szatni dezynfekcja ma 
być  przeprowadzana codziennie, a w 
łaźniach po każdej zmianie. Przygoto-
wywane są miejsca do montażu pojem-
ników do dezynfekcji rąk dla pracow-
ników (aktualnie są w trakcie zakupu). 
Zapadła decyzja o odwołaniu wszel-
kich szkoleń (poza obligatoryjnymi 
okresowymi,kontrolnymi). Planuje się, 

że od 1 kwietnia br. szkolenia BHP będą 
odbywały się w formie on-line - pracow-
nik mając dzień wolny będzie mógł np. w 
domu odbyć 1,5h szkolenie. W przypadku 
braku fizycznych możliwości - szkolenia te 
będą przeprowadzane w niewielkich, kil-
kuosobowych grupach (max do 10 osób).
Wprowadzony został reżim kontaktów z 
pracownikami kadrowymi do ich ograni-
czenia tylko z niezbędnymi sprawami np. re-
krutacja, zwolnienie pracownika, inne ważne 
sprawy. Na okres 2 miesięcy zawieszone 
zostały wszelkie fora, w tym posiedzenia 
Zespołu Centralnego. Rekomendowane są 
konsultacje drogą elektroniczną. 
Pracodawca zdecydował o odwołaniu pa-
troli ochrony, celem wsparcia bram. 
Na II półrocze 2020 r. zostały prze-
sunięte spotkania z Jubilatami. 
Ponadto rozważana jest - wzorem innych 
zakładów z grupy ArcelorMittal wprowa-
dzenie równoważnego (12-to godzin-
nego) czasu pracy. Przy zastosowaniu 
tego rozwiązania liczba pracowników zo-
stałaby na tym samym poziomie, jednak 
poprzez zmniejszenie przełomu zmian 
zmniejszyła by się również m.in liczba 
sprzątań. Przy takim rozwiązaniu jednak 
pojawiają się przeszkody formalno - praw-
ne tj. wpisy w umowach o pracę informacji 
o systemie pracy danego pracownika oraz 
fakt, iż w zakładzie występują stanowiska 
pracy, na których w związku z przekrocze-
niami dopuszczalnych stężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia - praca nie może 
być wykonywana dłużej niż 8h.  
Jak zapowiedział pracodawca w przypad-
ku realnego zagrożenia produkcji na po-
szczególnych liniach - zarząd może taką 
decyzję podjąć. 
W razie pytań uruchomiony został adres 
e-mail: zdrowie@arcelormittal.com

Państwowy inspektor sanitarny lub pań-
stwowy graniczny inspektor sanitarny 
może wydać decyzję o poddaniu kwaran-
tannie lub izolacji osoby zakażonej, cho-
rej na chorobę zakaźną albo w stosunku 
do której jest podejrzenie o zakażenie lub 
chorobę zakaźną, lub która miała stycz-
ność ze źródłem biologicznego czynnika 
chorobotwórczego.
Decyzja inspektora sanitarnego stanowi 
podstawę do wypłaty świadczeń z tytu-
łu choroby na ogólnych zasadach. Zatem 
za czas nieobecności w pracy z powodu 
kwarantanny lub izolacji przysługuje wy-
nagrodzenie za czas choroby lub zasiłek 
chorobowy, wypłacane przez płatnika 
składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Decyzja może być dostarczona do 
pracodawcy bądź do placówki ZUS po 
okresie kwarantanny lub izolacji.
Dokumentem do ustalenia prawa i wy-
płaty świadczeń z tytułu choroby jest za-
świadczenie lekarskie. W przypadku gdy 
ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma 
się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia 
lekarskiego ani decyzji inspektora sani-
tarnego, nie przysługuje mu prawo do 
świadczeń pieniężnych w razie choroby.
ZUS poinformował, że nie jest właściwy w 
zakresie zasad usprawiedliwiania nieobecno-

ści w pracy okre-
ślonych przepisa-
mi prawa pracy. 

Zasiłek chorobowy 
z tytułu kwarantanny

Zarządzenie w sprawie wykonywania pracy zdalnej w ramach podjęcia dzia-
łań prewencyjnych związanych z rozprzeszczenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
wydała Dyrektor Personalny ArcelorMittal Poland S.A. w dniu 11 marca br. 
Zarządzenie zostało wydane celem zapobiegania ryzyka związanego z możliwością 
rozprzestrzeniania się wśród pracowników wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).
Wydany akt wprowadza możliwość kierowania pracowników do wykonywania pracy 
w miejscu ich zamieszkania - pracy zdalnej wykonywanej na polecenie pracodawcy. 
Czas takiej pracy każdorazowo określany jest przez przełożonego, po wyrażeniu zgody 
przez Dyrektora Biura lub Zakładu. Decyzja o poleceniu pracownikowi wykonywania 
pracy zdalnej przekazywana jest mu ustnie lub drogą pisemną, mailową/sms. W przy-
padku przekazu ustnego lub sms, wymaga ona potwierdzenia przez przełożonego w 
formie mailowej w okresie do 24 godzin. Polecenie pracy zdalnej dla grupy pracow-
ników może być realizowane za pośrednictwem komunikatu Dyrekcji Wykonawczej. 
Wówczas decyzja nie wymaga potwierdzenia, gdyż stanowi samoistną podstawę dla 
koordynatorów kadrowych do odpowiedniego zakwalifikowania czasu takiej pracy.  
Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w okresie wykonywania pracy zdalnej 
oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje się z uwzględnieniem Regulaminu 
wykonywania pracy przy pomocy urządzeń elektronicznych w miejscu zamieszkania 
wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2018 DK.

W ramach działań prewencyjnych przed SARS-CoV-2
Praca zdalna
- Zarządzenie Dyrektora Personalnego

Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne w woj. śląskim:
Bytom    - 605 745 817
      609 582 303
      695 025 532
Chorzów,    - 692 180 830
Świętochłowice
Dąbrowa Górnicza - 795 513 569
Gliwice     - 666 227 205
Jaworzno    - 690 538 610
    - 512 306 935

Katowice   - 660 686 917
      504 559 608
Myszków   - 603 779 492
Racibórz    - 604 106 359
Ruda Śląska    - 668 164 330
      504 362 152
Rybnik     - 609 519 193
Sosnowiec    - 500 060 599
Tychy     - 512 370 717
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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

Pracownik musi mieć możliwość odwołania od decyzji AI 
Sztuczna inteligencja nie może
naruszać autonomii pracownika

danego zastosowania, na podstawie ana-
lizy tego, czy zarówno sektor, jak i plano-
wane zastosowanie wiążą się ze znaczą-
cym ryzykiem, w szczególności z punktu 
widzenia ochrony bezpieczeństwa, praw 
konsumentów i praw podstawowych.
Sprawowanie nadzoru przez człowieka ma 
zapewnić, aby system AI nie podważał au-
tonomii człowieka ani nie wywierał innych 
niekorzystnych skutków. Cel, jakim jest wia-
rygodna, etyczna i ukierunkowana na czło-
wieka sztuczna inteligencja, można osiągnąć 
jedynie poprzez zapewnienie odpowiedniego 
zaangażowania człowieka w odniesieniu do 
zastosowań AI wysokiego ryzyka.
- Także podczas toczących się obecnie ne-
gocjacji pomiędzy EKZZ a europejską repre-
zentacją pracodawców  nad porozumieniem 
ws. digitalizacji, temat sztucznej inteligencji 
był ważnym obszarem. Stronie związkowej 
zależało przed wszystkim na zachowaniu 
zasady kontroli przez człowieka procesów 
zarządzanych przez sztuczną inteligencję w 

13 marca 20120 r. Międzynarodowa Fe-
deracja Związków Zawodowych MKZZ 
oraz Rada Globalnych Związków Zawo-
dowych (Council of Global Unions, CGU) 
przyjęły stanowisko dotyczące bieżącej 
sytuacji i zagrożenia związanego z roz-
powszechnianiem się koronawirusa.
W stanowisku zwraca się uwagę na:

konieczność zapewnienia zasiłku cho-• 
robowego wszystkim osobom wyko-
nującym pracę także osobom samoza-
trudnionym oraz zatrudnionym poprzez 
platformy internetowe;
konieczność wprowadzania pilnych • 
stymulacji finansowych pozwalających  
na zachowanie  miejsc pracy;
konieczność współpracy rządów z orga-• 
nizacjami międzynarodowymi i potrzebę 
zwiększenie pomocy dla państw znajdu-
jących się w sytuacji uniemożliwiającej 
efektywną walkę z zagrożeniem.

W części skierowanej do pracodawców pod-
kreśla się konieczność zachowania stałej 
wymiany poglądów, przepływu informacji i 
podejmowania rokowań z przedstawiciela-
mi pracowników w zakresie warunków pra-
cy i ich modyfikacji ze względu na powięk-
szające się zagrożenie epidemiologiczne. 
A także konieczność wprowadzania przez 
pracodawców jednolitych działań zabezpie-
czających bez względu na podstawę prawną 
wykonywanej pracy. Wiele wątków podnie-
sionych w stanowisku jest ważnych z polskiej 
perspektywy. Widzimy w tej chwili problem 
braku powszechnego objęcia ubezpieczeniem 
chorobowym osób samozatrudnionych i osób 
zatrudnionych na „umowach śmieciowych”. 
Efekty uboczne pandemii w wymiarze gospo-
darczym pokazują nam, że praca która nie 
jest powiązana z pełnym bezpieczeństwem 
socjalnym na czas choroby czy kwarantan-
ny jest niebezpieczna ze społecznego punktu 
widzenia – komentuje Barbara Surdykowska 
z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”.     
Więcej: www.solidarnosc.org.pl

W ocenie Komisji sztuczna inteligencja (AI 
– artificial intelligence) może przynieść 
wiele korzyści, w tym poprzez zwiększe-
nie bezpieczeństwa produktów i proce-
sów. Zarazem jednak może ona również 
wyrządzić szkody. Mogą one być zarówno 
materialne (dla bezpieczeństwa i zdrowia 
osób, w tym utrata życia, szkody rzeczo-
we), jak i niematerialne (utrata prywat-
ności, ograniczenie prawa do wolności 
słowa, naruszenie godności ludzkiej, dys-
kryminacja związana np. z dostępem do 
zatrudnienia). Należy myśleć zawczasu o 
ramach regulacyjnych ukierunkowanych 
na zminimalizowanie różne rodzajów ry-
zyka związanego z potencjalnymi szkoda-
mi, zwłaszcza najpoważniejszymi.
Komisja jest zdania, że dane zastosowa-
nie AI należy zasadniczo uznawać za cha-
rakteryzujące się wysokim ryzykiem w 
zależności od potencjalnych konsekwencji 

19 lutego 2020 r. Komisja Europejska wydała Białą Księgę w sprawie 
sztucznej inteligencji: Europejskie podejście do doskonałości i zaufania 
COM (2020) 63.

Związki 
w walce z pandemią

fazie rekrutacji pracowników, ocen, promo-
cji czy zwolnień. Kluczowe jest aby zawsze 
pracownik mógł odwołać się od „decyzji” 
podjętej przez AI – komentuje Barbara Sur-
dykowska z Biura Eksperckiego KK.
Komisja Europejska wskazuje, że ko-
nieczne jest utworzenie europejskiej 
struktury zarządzania w zakresie sztucz-
nej inteligencji w formie ram współpra-
cy właściwych organów krajowych, aby 
uniknąć rozdrobnienia odpowiedzialno-
ści, zwiększyć zdolności w państwach 
członkowskich i zapewnić, by Europa 
stopniowo uzyskała zdolności niezbędne 
do testowania i certyfikacji produktów i 
usług opartych na sztucznej inteligencji. 
Europejska struktura zarządzania mogła-
by mieć różne zadania – stanowić forum 
regularnej wymiany informacji i najlep-
szych praktyk, określać pojawiające się 
tendencje czy też doradzać w zakresie 
działalności normalizacyjnej i certyfikacji. 
Powinna również odgrywać kluczową rolę 
w ułatwianiu wdrażania ram prawnych, 
np. poprzez wydawanie wytycznych i opi-
nii lub zapewnianie wiedzy fachowej.
Wydanie Białej księgi jest częścią kon-
sultacji publicznych  dotyczących potrzeb 
regulacyjnych w obszarze sztucznej inte-
ligencji które trwają do 19 maja.
Pełny tekst Białej Księgi znajduje się na 
stronie www.solidarnosc.org.pl
              Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów
Najniższe emerytury i renty w górę. 
W kwietniu 1.200 zł trzynastej emerytury
W ostatnich dniach weszły w życie ustawy istotne dla emerytów i rencistów. 
Pierwsza z nich zmienia kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rento-
wych. I tak od dnia 1 marca 2020 roku najniższa emerytura i renta z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy zostają podwyższone do kwoty 1.200 zł a 
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł.
Natomiast waloryzacja świadczeń w 2020 r. wynosi w tym roku przynajmniej  3,56%. 
Jednocześnie zagwarantowana została podwyżka wysokości emerytur i rent do co 
najmniej:

70 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń • 
kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzin-
nych;
52,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy;• 
35 zł – w przypadku emerytur częściowych.• 

Druga dobra wiadomość, to ustawowo zagwarantowana wypłata tzw. „trzynastej eme-
rytury”, do której uprawnieni są świadczeniobiorcy, którzy w dniu 31 marca 2020 
roku mają ustalone prawo m.in. do emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia 
przedemerytalnego  i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Kwota dodatkowe-
go rocznego świadczenia pieniężnego wyniesie w tym roku 1.200 zł brutto, czyli rów-
nowartość najniższej emerytury. Świadczenie będzie wypłacane automatycznie wraz 
z emeryturą lub rentą w kwietniu 2020 roku. W przypadku beneficjentów świadczenia 
przedemerytalnego oraz zasiłku przedemerytalnego wypłata „trzynastki” odbędzie się 
w maju 2020 r. (Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emery-
tów i rencistów, Dz.U. z 2020 r. poz. 321).               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 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. 

-


