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Protokół dodatkowy nr 12, Protokół 
dodatkowy nr 13, Porozumienie oko-
łoukładowe oraz Porozumienie pła-
cowe na rok 2021 zostały zawarte w 
ostatnim tygodniu czerwca 2021 r.  
w spółce PUW HKW Sp. z o. o. Podpi-
sane zmiany istotnie przekładają się 
na zasady wynagradzania pracowni-
ków spółki. 
Uzgodnienia w ramach protokołów do-
datkowych wprowadzają nową tabelę 
zaszeregowań pracowników na stanowi-
skach pracy będącą załącznikiem nr 1 do 
ZUZP.                          Więcej str. 3 

Interwencję w zakresie zmiany ubioru na letni podczas panujących upa-
łów podjęła w Zakładzie Walcowni Dużej Społeczna Inspekcja Pracy oraz 
dąbrowska Solidarność. Pracodawca Standardem Procedury Operacyjnej 
wprowadził odstępstwo od stosowania ubrań ochronnych w DWD. 
W dniu 23 czerwca br. SIP wystąpił do Dyrektora DWD o wydanie pilnej zgody na 
zmianę ubioru na letni - zezwolenie na koszule, koszulki wraz z kamizelkami od-
blaskowymi - wzorem lat ubiegłych ze względu na panujące w ostatnim czasie w 
naszym regionie upały.             Więcej str. 2

Wyrównanie podwyżek płac licząc od 1 stycznia 2021 r. do czasu rozwią-
zania umowy o pracę w wysokości 139 zł za każdy przepracowany miesiąc 
oraz wypłatę nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie spółki w wyso-
kości 1.000 zł wywalczyła Solidarność dla pracowników AMSG. Stosowny 
Aneks do Porozumienia w zakresie dokonywania zmian płacowych w roku 
2021 w ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. ( AMSG), zawartego w dniu 
14.06.2021 r. pomiędzy pracodawcą ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. 
a Organizacjami Związkowymi działającymi w ArcelorMittal Service Group 
Sp. z o. o., którego wcześniej Solidarność nie podpisała został zawarty w 
czwartek, 24 czerwca br.                                                         Więcej str. 3
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Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia
ZUZP dla pracowników AMP
został zarejestrowany
W dniu 24 czerwca 2021 r. Państwowa 
Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Katowicach Sekcja Prawna 
zarejestrowała Zakładowy Układ Zbioro-
wy Pracy dla pracowników ArcelorMittal 
Poland S.A. Nowy ZUZP będzie obowią-
zywał od 1 lipca 2021 r. 
Państwowa Inspekcja Pracy działając w 
oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz Roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu 
postępowania w sprawie rejestracji układów 
zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru 
układów i akt rejestrowych oraz wzorów 
klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych 
powiadomiła, że układ zbiorowy pracy dla 
pracowników AMP zawarty 18 maja 2021 r. 
został wpisany do rejestru układów w dniu 
24 czerwca 2021 r.            Więcej str. 2

Jak poinformowało Biuro BHP z dniem 
1 lipca br. weszły w życie zmiany do 
ograniczeń w zakresie transportu lu-
dzi na terenie ArcelorMittal Poland 
S.A. Zmiany dotyczą zarówno samo-
chodów osobowych jak i transportu 
osobowego. 
Zgodnie z przekazaną przez Biuro BHP in-
formacją - od 1 lipca br. w samochodach 
osobowych dopuszczalne jest przewoże-
nie nie więcej osób niż 75 % miejsc sie-
dzących – czyli maksymalnie 4 osoby. 
W samochodach osobowych o pod-
wyższonej liczbie miejsc dopuszczalne 
jest przewożenie nie więcej osób niż 75% 
miejsc siedzących – czyli maksymalnie: 
5 osób dla samochodów 7-osobowych, 6 
osób dla samochodów 8 -osobowych, 7 
osób dla samochodów 9 -osobowych. 
             Więcej str. 2
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Wbrew innym - na korzyść pracowników
Solidarność wywalczyła podwyżki 
dla zatrudnionych w Grupie Serwisowej

Zmiany w ZUZP, 
porozumienie 

okołoukładowe 
oraz porozumienie 
płacowe w PUW 
HKW Sp. z o. o.  

Medalem 40-lecia NSZZ „Solidar-
ność” Sekcji Emerytów i Rencistów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego za 
wierność i zasługi odznaczeni zosta-
li Członkowie MOZ NSZZ „Solidar-
ność” ArcelorMittal Poland S.A. Uro-
czystość miała miejsce 15 czerwca 
2021 r.                     Więcej str. 4

Członkowie 
Solidarności 

z medalem 40-lecia 

Wystąpienie SIP i dąbrowskiej Solidarności
Odstępstwo w DWD od ubrań 
ochronnych podczas upałów 
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Przypominamy, iż decyzją Śląsko-Dą-
browskiej Terenowej Komisji Świad-
czeń Socjalnych wnioski o przyznanie 
pożyczki na cele mieszkaniowe roz-
patrywane są na bieżąco - podczas 
cyklicznych posiedzeń Komisji. 
Podczas posiedzenia, w dniu 15 czerwca 
br. Komisja rozpatrzyła 20 wniosków o 
pożyczki na cele mieszkaniowe - wszyscy 
wnioskodawcy otrzymali pożyczki. 
Komisja ustaliła harmonogram podpisywa-
nia umów o pożyczki do 30 października 
2021 r. - termin podpisania umowy należy 
umówić telefonicznie. Niezawarcie umowy 
o pożyczkę w tym terminie będzie trakto-
wane jako rezygnacja z pożyczki, a rozpa-
trzony wniosek zostanie anulowany. Wypła-
ty pożyczek dokonywane będą przelewem 
na wskazane konto bankowe sukcesywnie 
- do 30 dni licząc od daty podpisania sto-
sownej umowy. 
Ponadto ŚDTKŚS rozpatrzyła 85 wniosków 
o pomoc finansową, z czego przyznane 
zostały 73 zapomogi losowe, 8 zapomóg 
materialnych. W jednym przypadku Ko-
misja podjęła decyzję o wystąpieniu do 
Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych o 
przyznanie wyższej pomocy finansowej 
ze względu na stan zdrowia wnioskodaw-
cy. W trzech przypadkach wnioski zostały 
rozpatrzone negatywnie. 

C. d. ze str. 1       Jeszcze przed zarejestrowaniem ZUZP-u ze względu na niezgodność 
jednego z zapisów z prawem - został on zmieniony. Kwestionowany zapis dotyczył 
wyłączenia pracowników z postanowień układu. PIP zwrócił uwagę, iż zapis ZUZP wi-
nien jasno określać konkretne stanowiska pracy nieobjęte postanowieniami układu, 
w związku z czym pracodawca zaproponował nowe brzmienie § 2 ZUZP:
„Postanowieniami Układu nie są objęci:

1) członkowie Zarządu Spółki,
2) Dyrektorzy i ich Zastępcy, Kierownicy, Szefowie oraz Główni Specjaliści – zgodnie 

z decyzją Pracodawcy, w ilości nie większej niż 535 osób,
3) pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego”.

Strona społeczna zaakceptowała nowy zapis, w związku z czym przy braku innych 
uwag - PIP zarejestrowała ZUZP, który będzie w AMP obowiązywał od 1 lipca br. 
W związku z wdrożeniem nowego ZUZP pracownicy otrzymają do podpisu porozumienia 
zmieniające warunki pracy i płacy, po zatwierdzeniu których przejdą na nowe warunki 
zatrudnienia wynikające z ZUZP oraz otrzymają podwyżki wynagrodzenia wynikające z 
porozumienia płacowego na 2021 r. Wraz z wynagrodzeniem za lipiec - na 10 sierpnia 
br. ma zostać wypłacona druga część nagrody uzupełniającej - liczonej od 1 maja br. 
2x miesięczna kwota podwyżki brutto indywidualnego pracownika tj. z uwzględnieniem 
premii 7% wynikającej ze wzrostu płacy zasadniczej o 130 zł oraz dodatkowa nagroda 
-  tzw. wdrożeniowa ZUZP w wysokości 500 zł. Ponadto na dzień 10 sierpnia wypłacona 
powinna zostać pierwsza część nagrody za wynik EBIDTA, pod warunkiem osiągnięcia 
zakładanego wyniku EBIDTA - wysokość nagrody wyniesie 200 zł/pracownika, w przy-
padku dodatniego przekroczenia - zostanie ona zwiększona o wskaźnik % przekroczenia 
- max.  do 20%. Ostateczna wysokość podana zostanie po dokładnych wyliczeniach. 
W przypadku, gdy dany pracownik nie podpisze porozumienia zmieniającego - pracodawca 
może dokonać wypowiedzenia jego warunków pracy i płacy, nie otrzyma podwyżki wynagro-
dzenia, a w okresie wypowiedzenia będzie wynagradzany na dotychczasowych zasadach. 
Pracodawca zakłada, że do dnia 20 lipca do kadr wrócą podpisane przez pracowników 
nowe angaże. 

Wystąpienie SIP i dąbrowskiej Solidarności
Odstępstwo w DWD od ubrań 
ochronnych podczas upałów

Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia
ZUZP dla pracowników AMP
został zarejestrowany

C. d. ze str. 1     Wystąpienie w tym zakresie wystosowała również dąbrowska Solidar-
ność, której przedstawiciel - Mirosław Nowak w dniu 25 czerwca br. wystąpił o podjęcia 
działań mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu wysokich temperatur 
na pracowników podkreślając, iż jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest 
zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków, zwracając przy tym 
uwagę, że kilka lat temu zostało uzgodnione z Zarządem AMP dodatkowe narzędzie 
będące w kompetencjach Dyrektorów Zakładów dające możliwość szybkiego działania 
w celu minimalizacji negatywnego wpływu na pracowników wysokich temperatur (m.in. 
wyposażenie pomieszczeń w odpowiedni rodzaj klimatyzacji oraz utrzymywanie jej w 
pełnej sprawności, wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy, rotacja pracowników, 
zapewnienie pomieszczeń do odpoczynku w celu schłodzenia się i odpowiedniej ilości 
napojów a także w przypadku wykonywania prac, przy których nie występują zagrożenia 
poparzenia czy kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, po opracowaniu lekkiej HIRA 
zakłady mają możliwość zezwolenia na pracę bez bluz ochronnych, w koszulach flane-
lowych lub podkoszulkach). Zastępca Przewodniczącego zwrócił przy tym uwagę, że w 
skrajnych przypadkach dłużej występujące upały można uznać za zagrażające zdrowiu, 
a nawet życiu pracowników, jeżeli pracują stale w tak niekomfortowych warunkach jak 
np: przy urządzeniach będących w ruchu, lub na suwnicach.
Dyrektor Zakładu pozytywnie zareagował na wystąpienia wprowadzając już od 25 czerwca 
br. (z czasem obowiązywania do 30 września br.) Standard Procedury Operacyjnej dotyczący 
odstępstwa od stosowania ubrań ochronnych w DWD, które jest obowiązujące tylko w przy-
padku prognozowanych temperatur w wysokości 250C i wyższych. Zgodnie z zapisanymi w 
dokumencie wytycznymi - decyzja o obowiązywaniu odstępstwa ma być podawana przez 
Dyspozytora DWD na zmianie rannej najpóźniej do godziny 13.00 poprzez powiadomienie 
Kierowników, Kierowników Zmiany i Mistrzów. Zgodnie z SOP dopuszczone jest stosowanie 
ubrania roboczego oraz środków ochrony indywidualnej: krótki rękaw/koszula flanelowa-
+kamizelka+kask z zapiętym pasem podbródkowym+okulary ochronne+spodnie ochronne-
+obuwie z podnoskiem. Obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelek odblaskowych.
Odstępstwo nie dotyczy pracowników przy pracach: przepalania, spawalniczych, zabu-
dowy i przebudowy prostownic, otworowania, szlifierskich, na cyklopach ręcznych, w II 
i III strefie zagrożenia gazowego, prac z możliwością wystąpienia kontaktu substancji 
chemicznej ze skórą oraz pracowników UR - Elektryków. Zakaz obowiązuje również w 
rejonie przejść komunikacyjnych podczas cięcia gorącego materiału.
Zgodnie z SOP-em odstępstwo obowiązuje czasowo i możliwe jest jego wcześniejsze 

odwołanie w sposób ustny lub pisemny poprzez książkę po-
leceń. Specyficznie odwołanie może nastąpić z polecenia w 
przypadku stwierdzenia niestosowania się do wytycznych. 
 

Pożyczki 
mieszkaniowe
 przyznawane 

na bieżąco

C. d. ze str. 1      W środkach transpor-
tu osobowego może podróżować w tym 
samym czasie nie więcej niż wynosi 75% 
wszystkich miejsc siedzących i stojących. 
W środkach transportu osobowego musi 
być określona maksymalna liczba pasa-
żerów i powinna ona być umieszczona w 
sposób trwały i widoczny przy drzwiach 
pojazdu. Każda osoba mająca zamiar 
skorzystać z transportu osobowego, po-
winna zaniechać wejścia do pojazdu, w 
sytuacji w której w środku przebywa już 
liczba pasażerów odpowiadająca liczbie 
określonej na drzwiach pojazdu.
W przypadku przejazdu więcej niż 
jednej osoby (kierowcy), wszystkie oso-
by korzystające ze środka transportu oso-
bowego muszą pozostać w masce. Wyją-
tek stanowią środki transportu, w których 
przedział kierowcy oddzielony jest od czę-
ści pasażerskiej (np. specjalną przegrodą 
lub taśmami ostrzegawczymi), np. kierow-
cy autobusów komunikacji wewnętrznej, w 
takim przypadku tylko pasażerowie pozo-
stają przez całą podróż w maseczkach.  
W przypadku korzystania z samochodu 
osobowego wszystkie osoby muszą pozo-
stać w masce. Wyjątek stanowią samocho-
dy osobowe, w których przedział kierowcy 
oddzielony jest od części pasażerskiej spe-
cjalną przegrodą odgradzającą kierowcę od 
pasażera znajdującego się w tyle pojazdu. 
W takim przypadku nie ma konieczności 
stosowania maseczek, o ile w danym rzę-
dzie siedzeń znajduje się tylko 1 osoba. 

Zmiany 
w transporcie ludzi 

na terenie AMP
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C. d. ze str. 1      Można powiedzieć, że 
wbrew wszystkim - ponieważ w dniu 14 
czerwca br. organizacje związkowe działa-
jące w AMSG (poza Solidarnością) zawar-
ły z pracodawcą porozumienie, w którym 
zrzekają się wszelkich roszczeń związa-
nych ze wzrostem wynagrodzeń w AMSG 
w zamian za objęcie porozumieniem pła-
cowym AMP pracowników, którzy w 2021 
zostali lub zostaną zatrudnieni w AMP, a 
bezpośrednio przed dniem zatrudnienia 
rozwiązali umowę  pracę na zasadzie po-
rozumienia stron z AMSG. Solidarność nie 
zgodziła się, by pracownicy pozostający w 
zatrudnieniu w AMSG zostali pominięci w 
procesie podwyżek płac na 2021 r. i nadal 
domagała się - nie tylko u pracodawcy, 
ale również właściciela spółki - zawarcia 
porozumienia płacowego. 
Efektem stanowczości Solidarności jest za-
warcie w dniu 23 czerwca br. Aneksu do Po-
rozumienia zapewniającego zatrudnionym 
w AMSG wzrost wynagrodzeń w 2021 r. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem pra-
cownicy AMSG, którzy pozostawali w za-
trudnieniu w dniu 1 czerwca 2021 r. w 
AMSG i którzy rozwiązali lub rozwiążą 
umowę o pracę z pracodawcą na mocy po-
rozumienia stron w roku 2021 i nie zostaną 
następnie zatrudnieni w 2021 r. w spółkach 
grupy ArcelorMittal Poland S.A. na mocy  
„Porozumienia w zakresie łagodzenia skut-
ków społecznych wynikających z realizacji 
procesów restrukturyzacyjnych w Arcelor-
Mittal Poland S.A. i ArcelorMittal Service 
Group Sp. z o.o.” zawartego  15 kwietnia 
2021 r. uprawnieni będą do:

otrzymania nagrody za wkład pra-• 
cy pracowników w funkcjonowa-
nie Spółki w roku 2020 w kwocie 
1.000 zł,
nagrody „uzupełniającej” w wyso-• 
kości stanowiącej iloczyn pełnych 
miesięcy pozostawania pracowni-

Wbrew innym - na korzyść pracowników
Solidarność wywalczyła podwyżki 
dla zatrudnionych w Grupie Serwisowej

nagrody 
dla pracowników AMSG

ka w zatrudnieniu w okresie od 1 
stycznia 2021 r. do dnia rozwią-
zania umowy o pracę oraz kwoty 
139 zł.

Powyższe nagrody zostaną wypłacone 
wraz z wynagrodzeniem za ostatni mie-
siąc zatrudnienia pracownika w AMSG.
W związku z faktem, iż powyższe uzgod-
nienie podjęte zostało jako Aneks do Po-
rozumienie w zakresie dokonywania zmian 
płacowych w 2021 r. w AMSG zawartego 
14 czerwca br. - po uzgodnieniu jego treści 
dąbrowska Solidarność podpisała również 
i wcześniejsze porozumienie dotyczące 
wyczerpania roszczeń płacowych w AMSG. 
Dla Solidarności Aneks gwarantujący do-
datkowe pieniądze dla pracowników AMSG 
jest najważniejszym dokumentem w za-
kresie wzrostu płac w spółce. 

Jednocześnie podpisany został Aneks nr 1 
do Porozumienia przedstawicieli AMP 
z Zakładowymi Organizacjami Związ-
kowymi w zakresie wzrostu płac w 
2021 r. regulujący kwestię podwyżek płac 
dla pracowników, którzy w 2021 zostali lub 
zostaną zatrudnieni w AMP, a bezpośred-
nio przed dniem zatrudnienia rozwiązali 
umowę  pracę na zasadzie porozumienia 
stron z AMSG w trybie określonym w Po-
rozumieniu w zakresie łagodzenia skutków 
społecznych wynikających z realizacji pro-
cesów restrukturyzacyjnych w AMP i AMSG 
z dnia 15 kwietnia br. 
Zgodnie z zapisami dokumentu:

1 i 2 część nagrody uzupełniającej z • 
Rozdziału I ust. 2 pkt. 1 i 2 Porozumie-
nia płacowego AMP - iloczyn wartości 
podwyżki płacy 130 zł i ilości miesięcy 
licząc od stycznia 2021 r. do momentu 
wprowadzenia podwyżki płacy zasadni-
czej zostaną wypłacone uprawnionym 
pracownikom wraz z wynagrodzeniem 
za pierwszy miesiąc pracy w AMP, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy uwzględniając 

termin zatrudnienia nagroda uzupeł-
niająca została lub zostanie wypłacona 
w terminie określonym w Porozumie-
niu płacowym 2021;
wzrost płacy zasadniczej określony w • 
Rozdziale I ust. 1 pkt. 1 Porozumienia 
płacowego 2021 w wysokości 130 zł zo-
stanie w stosunku do uprawnionych pra-
cowników dokonany z pierwszym dniem 
miesiąca zatrudnienia w AMP za wyjąt-
kiem sytuacji, gdy uwzględniając termin 
zatrudnienia wzrost płacy zasadniczej 
zostanie dokonany w terminie określo-
nym w Porozumieniu płacowym 2021;
nagrody określone w Rozdziale II Poro-• 
zumienia płacowego 2021 (nagroda za 
wkład pracy w funkcjonowanie spółki w 
2020 r., dodatkowa  nagroda za wdro-
żenie ZUZP oraz za wynik EBITDA)  
zostaną uprawnionym pracownikom 
wypłacone wraz z wynagrodzeniem 
za pierwszy miesiąc pracy w AMP, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy  uwzględnia-
jąc termin zatrudnienia dana nagroda 
została lub zostanie wypłacona  w ter-
minie określonym w Porozumieniu pła-
cowym 2021. 

Ustalenia Aneksu oznaczają, ze prawo do 
wzrostu płacy zasadniczej oraz wypłaty 
nagród określonych w Porozumieniu pła-
cowym 2021 r. przysługuje uprawnione-
mu pracownikowi tylko jeden raz. 
Pełna treść Aneksu znajduje się na naszej 
stronie internetowej.
Podkreślić należy, że dzięki zawartym 
Aneksom żaden z pracowników AMSG - za-
równo tych, którzy zostali/zostaną zatrud-
nieni w AMP, jak i tych, którzy pozostaną 
w AMSG i w niej zakończą swoje zatrud-
nienie, a także osoby, które po 1 czerwca 
z AMSG odeszły - nie zostaną pominięci w 
procesie wzrostu wynagrodzeń w 2021 r.
To duży sukces naszego Związku przekła-
dający się na konkretną korzyść dla pra-
cowników!
Dziękujemy jednocześnie AMP za obiek-
tywne spojrzenie na sytuację załogi AMSG 
i realizację wcześniejszej deklaracji sta-
nowiącej, iż dołożą starań, by w procesie 
transformacji pracownicy nie byli stratni. 
To właśnie na forum rozmów z AMP So-
lidarność uzgodniła środki finansowe na 
rzecz pracowników AMSG. 

Dokumenty przekazane do rejestracji Państwowej Inspekcji Pracy 
Zmiany w ZUZP, porozumienie okołoukładowe 
oraz porozumienie płacowe w PUW HKW Sp. z o. o. 
C. d. ze str. 1       Dalsze zmiany - zgodnie z ustaleniami stron 
wprowadzają w miejsce tabeli w załączniku nr 5 do ZUZP okre-
ślającej wysokość godzinowej stawki ryczałtowej za pracę w sys-
temie zmianowym jeden zmianowy dodatek kwotowy w wy-
sokości 4,08 zł za każdą godzinę pracy w 4BOP w normatywnym 
(kodeksowym) czasie pracy, który corocznie z dniem 1 stycznia 
będzie  waloryzowany. Przy waloryzacji zmianowego dodatku 
kwotowego za rok 2020 nie będzie brany pod uwagę wzrost płacy 
zasadniczej wynikający z włączenia do wynagrodzenia  dodatku 
układowego i specjalnego dodatku miesięcznego.
Dodatek układowy w wysokości 65 zł zostanie włączony do 
wynagrodzenia pracowników przez podwyższenie maksymal-
nych płac zasadniczych o kwotę 60 zł w tabeli zaszeregowań - 
metodą „brutto do brutta”, tj. z uwzględnieniem premii. Powyż-
sze oznacza, że dodatek układowy przestanie być wypłacany 
jako odrębny składnik wynagrodzenia 
Specjalny dodatek miesięczny zostanie włączony do wyna-
grodzenia na zasadach: 

przypadku pracowników posiadających w dniu poprzedzają-• 

cym wejście w życie protokołu dodatkowego uprawnienie do 
dodatku, otrzymywana przez pracownika wartość pieniężna 
specjalnego dodatku miesięcznego z dnia poprzedzającego 
wejście w życie protokołu dodatkowego  zostaje włączona do 
wynagrodzenia 50% wartości metodą „brutto do brutta”, tj. 
z uwzględnieniem premii i 50 % wartości metodą na wprost, 
tj. poprzez zwiększenie płacy zasadniczej bez uwzględnienia 
premii o kwotę odpowiadającą 50% wartości pieniężnej spe-
cjalnego dodatku miesięcznego;
w przypadku pracowników nieposiadających uprawnienia do • 
dodatku  w dniu poprzedzającym wejście w życie protokołu 
dodatkowego dokonuje się włączenia kwoty równej ekwiwa-
lentowi pieniężnemu stanowiącemu iloczyn płacy zasadniczej 
pracownika z dnia poprzedzającego wejście w życie protokołu 
dodatkowego (nie większej jednak niż 5000zł) oraz: 1% - dla 
pracowników, których okres zatrudnienia, od którego zależy 
nabycie prawa do specjalnego dodatku 
miesięcznego jest niższy niż 2 lata; 

            Więcej str. 4

podwyżki 
dla zatrudnionych w AMP
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Wystąpienie 

Zasłużeni i wierni Związkowi zostali uhonorowani
Członkowie Solidarności 
z medalem 40-lecia 
C. d. ze str. 1      Medale Zasłużony 40-
lecia NSZZ „Solidarność” Sekcji Eme-
rytów i Rencistów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego wręczył Bronisław Skoczek 
– przewodniczący RSEiR w asyście An-
drzeja Chrzanowskie-
go - Przewodniczącego 
Komisji Emerytów i 
Rencistów dąbrowskiej 
Solidarności oraz Ire-
neusza Płochy. 
Uroczyście odznaczeni 
zostali:

Czerw Jan;• 
Lorek Alojzy;• 
Markowska Zofia;• 
Oczkowski Adam;• 
Piekielnik Halina;• 
Rebeta Jadwiga;• 
Waleński Zdzisław;• 
Wileczek Bolesław;• 
Wyroba Wiesław;• 
Brzózka Eugeniusz;• 
Czajkowski Jan;• 
Mazur Józef;• 
Rozwał Jerzy;• 

Skrzek Roman;• 
Szrek Stanisław;• 
Jachna Stanisław. • 

Bronisław Skoczek podziękował uhono-
rowanym za aktywną postawę zarówno 

na rzecz Związku, 
jak i naszego Kra-
ju. Podkreślił, że to 
dzięki Im Solidar-
ność do dzisiaj żyje, 
podejmuje szereg 
akcji i odnosi liczne 
sukcesy w walce o 
godność pracownika 
i człowieka. Szcze-
gólną uwagę zwrócił 
przy tym na prze-
kazywanie wartości 
związkowych mło-
demu pokoleniu, ich 
mobilizację na rzecz 
organizacji związko-

wej i służbę drugiemu człowiekowi. 
Odznaczonym serdecznie gratulujemy 
i życzymy zdrowia oraz wytrwałości w 
podjętej działalności.  

Dokumenty przekazane do rejestracji Państwowej Inspekcji Pracy 
Zmiany w ZUZP, porozumienie okołoukładowe 
oraz porozumienie płacowe w PUW HKW Sp. z o. o. 
C. d. ze str. 1      2% - przy okresie za-

trudnienia, od którego zależy nabycie 
prawa do specjalnego dodatku mie-
sięcznego jest wyższy niż 2 lata oraz 
niższy niż 3 lata; 3% - gdy okres ten 
jest wyższy niż 3 lata oraz niższy niż 4 
lata i 4% - gdy okres ten jest wyższy niż 
4 lata oraz niższy niż 5 lat - przy czym 
wzrostu dokonuje się z na podstawie 
metody jak w przypadku pracowników 
posiadających w dniu wejścia protokołu 
w życie uprawnienie do dodatku. 

Strony dokonały zamiany systemu 
uprawnień do nagród jubileuszowych 
i odpraw emerytalno-rentowych na 
rekompensatę pieniężną w formie wzro-
stu składki podstawowej na Pracowniczy 
Program Emerytalny począwszy od 1 lip-
ca 2031 r. Wysokość składki na PPE zo-
stanie ustalona do końca września br. Do 
31 grudnia br. strony mają zawrzeć sto-
sowny Aneks do Umowy Zakładowej PPE. 
W okresie do 1 lipca 2031 r. pracowni-
kom zatrudnionym w PUW HKW w dniu 
wejścia w życie protokołu dodatkowego 
i objętym ZUZP nagrody jubileuszowe, 
odprawy emerytalno-rentowe i specjalna 
gratyfikacja pieniężna wypłacane będą, 
na dotychczasowych zasadach z przyję-
ciem zasady, iż do podstawy wymiaru na-
grody i odprawy nie jest wliczany wzrost 
płacy zasadniczej wynikający z włączenia 
do wynagrodzenia  dodatku układowego i 
specjalnego dodatku miesięcznego. 
Strony uzgodniły także, że pracodawca 
zobowiązuje się do zwiększania w każ-
dym roku odpisu na Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych o 20% 
odpisu podstawowego, o którym 
mowa w Ustawie o ZFŚS, na każdego 

uprawnionego pracownika rozpoczynając 
od roku 2022.
Objęcie pracowników PUW postanowie-
niami Porozumienia okoloukładowego z 
jednoczesną zmianą warunków pracy wy-
nikających z wejścia w życie ZUZP obejmu-
jącym zmiany wprowadzone protokołami 
dodatkowymi nr 12 i 13 do ZUZP nastąpi w 
drodze porozumień zmieniających umowy 
o pracę. Aktualnie Protokoły dodatkowe 
zostały przekazane do rejestracji w PIP. 
Z dniem wejścia w życie Protokołu Dodat-
kowego nr 12 do ZUZP pracodawca prze-
znaczy:

130 zł na wzrost płac zasadniczych • 
dla wszystkich pracowników objętych 
ZUZP;
średnio 70 zł zł/pracownika na wzrost • 
indywidualnych płac zasadniczych dla 
pracowników objętych ZUZP, z przy-
jęciem ich podziału: 35 zł/pracowni-
ka z przeznaczeniem na indywidualny 
wzrost płac zasadniczych wg decy-
zji Dyrektora Naczelnego oraz 35 zł/
pracownika z przeznaczeniem na in-
dywidualny wzrost płac zasadniczych 
pracowników w ramach harmonizacji 
zasad wynagradzania w Spółce.

Uwzględniając termin wprowadzenia 
zmian płacowych, ustalono, iż:

wraz z wynagrodzeniem za czerwiec • 
2021 zostanie zaliczkowo wypłacona 
1 część „nagrody uzupełniającej” w 
wysokości stanowiącej iloczyn pełnych 
miesięcy pozostawania pracownika w 
zatrudnieniu w okresie od 1 stycznia 
br. do 30 czerwca br. oraz miesięcznej 
kwoty podwyżki brutto (tj. z uwzględ-
nieniem premii) wynikającej ze wzro-
stu płacy zasadniczej 130 zł;

wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w • 
którym wejdzie w życie protokół do-
datkowy  zostanie wypłacona 2 część 
„nagrody uzupełniającej” w wysokości 
stanowiącej iloczyn pełnych miesięcy 
pozostawania pracownika w zatrudnie-
niu liczonych od 1 lipca 2021 r. do dnia 
wejścia w życie protokołu dodatkowe-
go oraz miesięcznej kwoty podwyżki 
brutto pracownika (tj. z uwzględnie-
niem premii), wynikającej ze wzrostu 
płacy zasadniczej o 130 zł.

Uprawnieni do nagrody są pracownicy 
PUW HKW objęci ZUZP, którzy w pierw-
szym dniu miesiąca wypłaty danej części 
nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu.
W ramach zawartego porozumienia pła-
cowego wraz z wynagrodzeniem za maj 
br. pracownicy otrzymali nagrodę urlo-
pową w wysokości 500 zł. 
Ponadto wraz z wynagrodzeniem za listo-
pad 2021 r. wypłacona zostanie nagroda 
świąteczno-noworoczna w min. wy-
sokości 500 zł. - ostateczna wysokość 
nagrody zostanie ustalona przez w listo-
padzie 2021 r.
Do nagrody urlopowej i świąteczno-no-
worocznej nie są uprawnieni pracownicy 
wynagradzani na podstawie załącznika nr 
4 do ZUZP - Zasady wynagradzania wyty-
powanych stanowisk kierowniczych (pra-
cownicy wynagradzani ryczałtem). 
Wraz z wynagrodzeniem za pierwszy mie-
siąc wejścia w życie protokołu dodatkowe-
go nr 12 do ZUZP  pracownikom wypła-
cona zostanie nagroda dodatkowa w 
wysokości  500 zł. Uprawnionymi do na-
grody są pracownicy objęci ZUZP, którzy w 
pierwszym dniu miesiąca dokonywania jej 
wypłaty będą pozostawali w zatrudnieniu. 

Dodatkowy nabór 
do przedszkoli AMP

Od 1 lipca br. prowadzony jest w 
trybie ciągłym uzupełniający nabór 
dzieci do przedszkoli ArcelorMittal 
Poland - Równych Przedszkolaków 
w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii 
Małych Pociech w Krakowie na rok 
szkolny 2021/2022 - do wyczerpania 
wolnych miejsc w przedszkolu.
Przedszkola oferują bogatą ofertę zajęć wli-
czoną w czesne. Czesne dla pracowników 
AMP i spółek z grupy AM to ok. 300 zł., cze-
sne dla pozostałych osób wynosi ok. 550 zł. 
Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie 
z pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci, 
a pracownicy AMP dodatkowo ze środków 
ZFŚS. Kontakt w sprawie rekrutacji:

Równe Przedszkolaki, Dąbrowa Gór-• 
nicza, ul. Kasprzaka 74a, tel. 32 261-
29-30, kom. 668-514-940, e-mail: 
rowne-przedszkolaki@eduges.pl  
 Akademia Małych Pociech, Kraków os. • 
Centrum A nr 14, kom. 668-024-681 
lub 660-519-753, e-mail: przedszkole.
amp@eduges.pl

Na stronie internetowej https://www.
fundacja-naszedzieci.pl/ dostępne są 
szczegóły oferty oraz dokumenty rekru-

tacyjne do po-
brania.
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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

Ochrona unijnego rynku rynku stali przez 3 lata
Europejskie hutnictwo 
skazane na wymarcie?

Projekt ustawy 
o Funduszu 

Transformacji Śląska 
trafił do premiera

Przygotowany przez stronę społeczną 
projekt ustawy o Funduszu Transfor-
macji Śląska trafił do premiera Mate-
usza Morawieckiego. Głównym celem 
FTŚ ma być tworzenie nowych miejsc 
pracy, które wypełnią lukę po likwi-
dowanych kopalniach oraz odbudowa 
potencjału gospodarczego regionu.
Projekt ustawy o powołaniu Funduszu 
Transformacji Śląska został przygotowany 
przez związki zawodowe zgodnie zapisami 
Umowy Społecznej dotyczącej Transforma-
cji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego 
oraz Wybranych Procesów Transformacji 
Województwa Śląskiego z 28 maja. Związ-
kowy projekt ustawy został przesłany do 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokład-
nie miesiąc później, czyli 28 czerwca. – Do-
trzymaliśmy swoich zobowiązań wynikają-
cych z Umowy Społecznej, teraz piłeczka 
jest po stronie rządu, który zobowiązał się, 
że tę ustawę przeprowadzi przez parlament 
– mówi Dominik Kolorz, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Zgodnie z zapisami projektu ustawy celem 
FTŚ będzie podejmowanie działań inwe-
stycyjnych organizacyjnych i finansowych 
związanych z transformacją Górnego Ślą-
ska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz odbudo-
wa potencjału gospodarczego regionu. 
                         Więcej: solidarnosckatowice.pl

25 czerwca Komisja Europejska poinfor-
mowała o przedłużeniu na kolejne 3 lata 
instrumentów ochrony europejskiego ryn-
ku stali przed nadmiernym importem spo-
za Unii. Decyzja zapadła w ostatniej chwili, 
bo wcześniejsze regulacje w tym zakresie 
wygasały wraz z końcem czerwca.
Zgodnie z decyzją KE przez najbliższe 3 
lata nadal będzie obwiązywał mechanizm 
kontyngentów na import wyrobów stalo-
wych na teren Unii Europejskiej. Zakłada 
on, że powyżej określonych ilości towarów 
w danym kwartale import jest obłożony 
cłami. Ochrona wspólnotowego rynku jest 
konieczna z uwagi na unijną politykę kli-
matyczną. Europejskie huty jako jedyne 
na świecie płacą – i to z roku na rok coraz 
drożej – za emisję CO2. Konkurenci z Ro-
sji, Chin, czy innych państw azjatyckich, 
w których hutnictwo przeżywa dynamicz-
ny rozwój, nie ponoszą żadnych kosztów 
z tego tytułu. W takich warunkach prze-
mysł stalowy w UE stoi na straconej pozy-
cji konkurencyjnej. – Gdyby mechanizm 
kontyngentów nie został przedłużony, 1 
lipca europejski rynek zostałby zalany 
stalą spoza Unii, głównie z Azji. To byłby 
koniec naszego hutnictwa. Decyzja Komi-
sji to również zasługa związków zawodo-
wych z całej UE, które od wielu miesięcy 

Rzutem na taśmę Komisja Europejska przedłużyła ochronę unijnego rynku 
stali na kolejne 3 lata. Jednak nastroje w hutnictwie wciąż są dalekie od 
optymizmu. Jeśli szaleńcze tempo wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 się 
utrzyma, europejski przemysł stalowy i tak skazany jest na wymarcie.

W lipcu ruszy akcja zbierania podpisów
Emerytury za staż - realizacja zapowiedzi
18 czerwca przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 
złożył na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek zawiadomienia o powstaniu ko-
mitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażo-
wych wraz z projektem nowelizacji ustawy emerytalnej wprowadzającej moż-
liwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy składkowej dla kobiet i 40 
latach pracy składkowej dla mężczyzn i podpisami poparcia 2000 obywateli.
– Jako pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej złożyłem wy-
maganą ilość podpisów, a nawet było ich dwa razy więcej. Wymagane jest bowiem 
tysiąc podpisów, a złożyłem ich dwa tysiące. Oczywiście one będą też zaliczane do tej 
głównej wymaganej puli podpisów – powiedział Piotr Duda. Teraz marszałek Sejmu ma 
dwa tygodnie na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia. Jeśli zostanie ono 
przyjęte, wówczas komitet ma  trzy miesiące na zebranie podpisów minimum 100 tys. 
obywateli, aby projekt został skierowany pod obrady Sejmu.
– Nie zatrzymujemy się, korzystamy z demokracji bezpośredniej i z możliwości, które daje 
nam prawo. Nie oglądamy się na polityków. Oglądaliśmy się na nich przez ostatnich 6 lat 
i sprawy wciąż stoją w miejscu. Dlatego bierzemy je w swoje ręce – podkreślił przewod-
niczący Komisji Krajowej. – Na pewno nas nie satysfakcjonuje 100 tys. podpisów, bo jest 
tak duże zainteresowanie tą inicjatywą obywatelską, że chcemy ich zebrać jak najwięcej.
(…) Chcemy przez to pokazać politykom, w szczególności Zjednoczonej Prawicy, że w 
nowym ładzie powinien znaleźć się projekt dotyczący emerytur stażowych – dodał.
Kampania zbierania podpisów pod projektem wprowadzenia emerytur stażowych ma ru-
szyć pełną parą na początku lipca. Organizatorzy są przekonani, że do końca września uda 
się złożyć w Sejmie wymaganą liczbę 100 tys. podpisów.    Źródło: solidarnosckatowice.pl

bardzo aktywnie zabiegały o przedłużenie 
funkcjonowania instrumentów ochron-
nych – mówi Andrzej Karol, przewodni-
czący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ 
„Solidarność”.
Szef hutniczej „Solidarności” dodaje jed-
nak, że sukces w sprawie ceł na import 
stali ma słodko-gorzki smak. Wszystko 
przez gwałtownie rosnące ceny upraw-
nień do emisji CO2, które stanowią co-
raz większe obciążenie dla europejskiego 
przemysłu stalowego. Jeszcze na począt-
ku 2018 roku uprawnienie do emisji jed-
nej tony dwutlenku węgla kosztowało nie-
całe 8 euro. Dzisiaj jest to ponad 55 €/t, 
a cena nadal rośnie i według niektórych 
analityków pod koniec roku może osią-
gnąć poziom 100 €/t. – Jeśli tak się sta-
nie właściciele hut działających w Europie 
po prostu przeniosą produkcję poza Unię. 
Dzisiaj nie ma technologii umożliwiają-
cej produkcję stali bez emisji CO2 i jesz-
cze przez wiele lat jej nie będzie. Proces 
transformacji hutnictwa na technologie 
niskoemisyjne dopiero się rozpoczyna. 

Wymaga on czasu oraz ogromnych ilości 
pieniędzy. Przy tak wysokich cenach opłat 
za emisje nie będzie ani jednego ani dru-
giego – tłumaczy przewodniczący.
Ratunkiem dla europejskiego sektora 
stalowego ma być tzw. graniczny po-
datek węglowy, w skrócie CBAM (z ang. 
carbon border adjustment mechanism). 
W skrócie mechanizm ten ma polegać 
na obłożeniu specjalną opłatą towarów 
wwożonych na teren UE, których pro-
dukcji towarzyszą emisje CO2. Choć 
Komisja Europejska ma oficjalnie przed-
stawić projekt dotyczący granicznego 
podatku węglowego dopiero za kilka ty-
godni, to informacje na temat kształtu 
CBAM już wyciekły do mediów.
Lektura tych doniesień prowadzi do re-
fleksji, że dla europejskiego przemysłu 
CBAM może być lekarstwem, które okaże 
się gorsze od choroby. Opłatą graniczną 
mają zostać obłożone m.in. wyroby sta-
lowe, cement, nawozy czy aluminium. 
Jednak w zamian za to unijnym zakła-
dom przemysłowym odebrane zostaną 
darmowe uprawnienia do emisji CO2. 
Dotychczas przemysł dostawał co roku 
pewną pulę darmowych uprawnień, co 
pozwalało chociaż trochę obniżyć koszty 
ponoszone przez firmy w związku z unij-
ną polityką klimatyczną.
Jeszcze więcej wątpliwości budzi pro-
ponowany mechanizm obliczania wyso-
kości podatku granicznego. 
        Więcej: www.solidarnosckatowice.pl
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a q u a p a r k u 
N E M O

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

Informujemy jednocześnie, iż termin ważności zakupionych w Solidarności w ostatnim czasie biletów 
został przez Nemo wydłużony do dnia 31 sierpnia 2021 r. 
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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 (2 sztuki), kupony są dostępne przez cały miesiąc. 
Informujemy jednocześnie, iż termin ważności 
zakupionych w Solidarności w ostatnim czasie 

karnetów został przez Helios 
wydłużony do dnia 30 listopa-
da 2021 r. 

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

A m e r y k a n s k i e g o 
P a r k u  R o z r y w k i 

T W I N P I G S
Twinpigs to pierwszy w Polsce Park Rozrywki czerpiący garścia-
mi z amerykańskich klasyków. Ponad 10 hektarów miasteczka 
podzielono na tematyczne strefy nawiązujące do historii i kultury 
zza oceanu. Odkrywanie Ameryki rozpoczyna się wraz z Kolumbem 
przy wejściu, dalej na Gości czeka m.in. hawajska plaża, stacja 
kosmiczna i meksykańska hacjenda. Przetestuj ponad 50 atrakcji! 
Koszt jednorazowego biletu - 23 zł. Dla dzieci do 100 cm wzro-
stu - cena biletu wynosi 15 zł, takie bilety można zakupić w kasach 
biletowych Twinpigs. 
Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretaria-
cie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  
Godziny otwarcia prezentują się następująco: 
CZERWIEC (Od 1 czerwca do 25 czerwca): Czw-Pt: 09:00 - 15:00
Sob-nd: 10:00 - 18:00
CZERWIEC (Od 26 czerwca do 30 czerwca): Wt-Pt: 10:00 - 18:00
Sob-Nd: 10:00 - 18:00
LIPIEC/SIERPIEŃ: Wt-Nd: 10:00 - 18:00
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK: Sob-Nd: 10:00 - 18:00 

,

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

p a r k u  r o z r y w k i 
E N E R G Y L A N D I A 

Dystrybucja biletów odbywa się  „na zamówienie” do 12 lipca 2021r. 
godz. 10.00 – zainteresowani Członkowie Związku muszą zgłosić chęć 
nabycia oraz wpłacić równowartość zamówionych biletów w sekreta-
riacie Związku budynek DAMM 4, pok. nr 7, tel. 61-05. O terminie 

odbioru biletów zostaną poinformowani.
Koszt jednorazowego biletu: normalny (od 12 lat) – 110 zł; ulgowy – 70  zł; dzieci od 1 roku do 3 lat -  1 zł. 
Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  


