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Mariusz Pietruszka został wybrany na funkcję Zastępcy Przewodniczącego - 
Skarbnika Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Ar-
celorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Jego osoba - po wskazaniu przez 
Przewodniczącego - została zaakceptowana przez Międzyzakładową Komisję.  
Wybory odbyły się w środę, 2 lutego br.                               Więcej str. 4
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Skład Prezydium po wyborach uzupełniających
Mariusz Pietruszka 
Zastępcą Przewodniczącego „S”

Po 210 zł podwyżki płacy zasadniczej otrzyma każdy pracownik Spółki Con-
sensus. Dodatkowo pracodawca przeznaczy kwotę 5.000 zł miesięcznie na 
wzrost wynagrodzeń określonych grup pracowniczych. Porozumienie w za-
kresie wzrostu płac na 2022 r. zawarte zostało 3 lutego br. 
Od 1 stycznia br. wszyscy  pracownicy spółki Consensus otrzymają wzrost płacy za-
sadniczej o wielkość 210 zł (ok 7%). Ponadto sprzedawcy z wieloletnim stażem pracy, 
kucharze, liderzy stołówek i kierowcy,a także technolodzy, pracownicy w zakupach i 
osoby wyróżniające się w pracy, otrzymają dodatkowe podwyżki płac, na które pra-
codawca przeznaczy kwotę 5 tys. zł miesięcznie. Ogółem dodatkowymi podwyżkami 
objętych będzie ok 44 pracowników.                                   Więcej str. 2

Negocjacje płacowe na 2022 r.  
Podwyżki płac w spółce Consensus

W związku ze zbliżającym się okresem 
rozliczeniowym, pracodawca udostęp-
nił pracownikom ArcelorMittal Poland 
S.A.  PIT w wersji elektronicznej w 
HRapce. Pliki są dostępne do pobrania 
w aplikacji do 21 lutego br. 
Jak poinformował pracodawca - E-PIT 
i E-RMUA (podsumowanie dot. składek 
do ZUS płaconych przez pracodawcę) w 
HRapce znajdują się w części „Mój profil”, 
w sekcji „Pliki do pobrania”. Dostęp do pli-
ków zabezpieczony jest takim samym ha-
słem jak e-pasek płacowy. Więcej str. 2

Rozliczenie PIT 
w HRapce

Podwyżka płacy zasadniczej w łącznej wysokości średnio 320 zł/pracow-
nika, a także nagrody o łącznej maksymalnej wysokości 2.280 zł, na które 
składają się: nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie spółki 
w 2021 r. nagroda za wynik EBITDA oraz nowa nagroda - wyrównawczo-in-
flacyjna, a także podwyższenie pakietu opieki medycznej na wersję Komfort 
wynegocjowane zostały przez strony w ramach porozumienia płacowego na 
2022 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 
Porozumienie uzgodnione zostało we wtorek, 15 lutego 2022 r. 
                                                                                                  Więcej str. 3

Zmiany wynagrodzeń od 1 lutego br. z wyrównaniem
Porozumienie płacowe 
dla pracowników AMP na 2022 r. 

Od 1 marca 2022 r. w ArcelorMittal Po-
land S.A. zacznie obowiązywać nowy 
program ubezpieczeniowy przygoto-
wany przez PZU Życie SA. Program 
obejmuje zdarzenia związane ze zdro-
wiem i życiem pracownika oraz człon-
ków jego rodziny. Dotychczasowy pro-
gram ubezpieczeniowy zakończy się 
jednocześnie 31 maja 2022 roku.
W ramach zmian oferty ubezpieczeniowej 
konieczne będzie zawarcie nowej umowy 
z PZU Życie S.A. Pamiętać przy tym na-
leży, iż zmianie ulega program ubezpie-
czeniowy, ale Opieka Medyczna pozostaje 
bez zmian.                   Więcej str. 4

Nowy program 
ubezpieczeniowy 

w AMP

Apel 
Śląsko-Dąbrowskiej 
Terenowej Komisji 

Świadczeń Socjalnych
Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja 
Świadczeń Socjalnych wystosowała 
Apel dotyczący wszelkich wyjazdów 
(w tym udziału w wypoczynku dzie-
ci, wycieczkach, rajdach, imprezach, 
pobytach turystyczno- rekreacyjnych  
itp.) dofinasowanych z ZFŚS.
Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 
powodującego chorobę COVID-19, Ślą-
sko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świad-
czeń Socjalnych AMP działając w poczu-
ciu odpowiedzialności za zdrowie i życie 
ludzkie do odwołania nie zaleca wszelkich 
wyjazdów (w tym udziału w wypoczynku 
dzieci, wycieczkach, rajdach, imprezach, 
pobytach turystyczno-rekreacyjnych  itp.) 
dofinasowanych z ZFŚS.   Więcej str. 2

Przypominamy, że od 1 marca 2022 
r. podstawą do korzystania z posił-
ków regeneracyjnych jest złożenie 
do dnia 24 lutego 2022 r. oświadcze-
nia wyrażającego zgodę Pracownika 
na potrącanie z listy płac kwoty 0,65 
zł za każdy zjedzony posiłek.
Oświadczenie w oryginale powinno trafić 
do wskazanego koordynatora kadrowo-
płacowego.                    Więcej str. 4

Pamiętaj 
o oświadczeniu na 

posiłki regeneracyjne
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Informujemy, że za śp. Jerzego Goiń-
skiego - Przewodniczącego Solidarno-
ści w ArcelorMittal Poland S.A. zostaną 
odprawione następujące msze święte:

2022.05.01 godz. 16.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od Prezydium i  
pracowników „S”);
2022.05.22 godz. 16.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od MK i  Człon-
ków „S”);
2022.06.05 godz. 16.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od koleżanek i 
kolegów z Wydziału Obróbki i Gospo-
darki Walcami);
2022.06.12 godz. 16.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od europoseł 
Jadwigi Wiśniewskiej z mężem);
2022.06.26 godz. 16.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od NSZZ „S” 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego);
2022.07.20 godz. 18.00 – Sanktu-• 
arium Św. Antoniego (od koleżanek i 
kolegów z DWW);
2022.08.01 godz. 18.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od prezesa 
spółki Maritex);
2022.09.04 godz. 16.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od NSZZ „S” 
Huty Częstochowa);
2022.09.11 godz. 20.00 - Bazylika • 
Matki Bożej Anielskiej (od Zarządu 
MZZ Hutnik).

Zapraszamy w miarę możliwości do 
wspólnej modlitwy. 

C. d. ze str. 1      Ważnym jest potwier-
dzenie w aplikacji pobrania plików zgod-
nie z instrukcją, co będzie jednoznaczne 
ze wstrzymaniem wysyłki dokumentów 
pocztą. 
Ja przekazał pracodawca - niepobranie 
plików z HRapki może oznaczać koniecz-
ność samodzielnego odbioru dokumentów 
na poczcie. Dlatego też z przyczyn bez-
pieczeństwa AMP rekomenduje wybranie 
wersji elektronicznej. 
Przypominamy, że istnieje możliwość 
rozliczenia PIT na portalu ministerstwa 
finansów (www.gov.pl), gdzie jest on już 
automatycznie załadowany, po wcześniej-
szym przesłaniu przez pracodawcę.

W związku z kontynuowaniem restrukturyzacji w AMP
Porozumienie Transformacja przedłużone

Negocjacje płacowe na 2022 r.  
Podwyżki płac w spółce Consensus
C. d. ze str. 1      Ponadto podczas rokowań strony uzgodniły, że analizując bieżący po-
ziom inflacji - w maju br. przystąpią do rozmów nt. wynagrodzeń pracowników spółki. 
Strony nie podjęły rozmów nt. nagrody rocznej dla pracowników ze względy na fakt, iż 
decyzja w tym zakresie zapada podczas Zgromadzenia Wspólników. 
Solidarność zwróciła pracodawcy uwagę, że w spółce Consensus znaczna część załogi 
otrzymuje wynagrodzenie minimalne za pracę, a siatka wynagrodzeń uległa znaczne-
mu spłaszczeniu, co przekłada się na brak motywacji dla pracowników z długim stażem 
pracy, zaangażowanych i posiadających doświadczenie.
Zarząd spółki natomiast zwrócił uwagę, że sytuacja firmy, szczególnie teraz - przy 
zmianie zasad odpłatności za posiłki stała się niepewna ze względu na niewiadomą co 
do ilości zdeklarowanych posiłków regeneracyjnych w ArcelorMittal Poland S.A., który 
jest głównym klientem spółki. 
Ponadto przedstawiciel Solidarności poruszył zgłoszony przez pracowników AMP - Zakład 
Wielkie Piece problem zamknięcia bufetów podczas weekendów i świąt. Co prawda pracow-
nicy w zamian otrzymują posiłki cateringowe, jednak ani nie mają odpowiednich warunków 
do ich spożycia, ani nie mają możliwości do skorzystania z przysługującej im 30 minutowej 
przerwy w pracy. Co prawda taki sposób wydawania posiłków niegdyś został uzgodniony z 
kierownictwem zakładu w oparciu o przeprowadzone wśród załogi ankiety, jednak pracownicy 
coraz częściej wnoszą o otwarcie bufetu. Pracodawca zadeklarował zweryfikowanie sytuacji. 

Msze św. w intencji 
śp. Jerzego 
Goińskiego

Prośba u unikanie wyjazdów, jeżeli nie są konieczne
Apel Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej
Komisji Świadczeń Socjalnych
C. d. ze str. 1       ŚDTKŚS zwraca się do wszystkich uprawnionych do świadczeń z 
ZFŚS AMP (pracownicy oraz emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin) o unikanie 
jakichkolwiek wyjazdów, które nie są konieczne. 
Ponadto ŚDTKŚS apeluje do Firm obsługujących ZFŚS oraz osób uprawnionych do 
świadczeń z ZFŚS, aby do czasu obniżenia poziomu ekspansji wirusa SARS-CoV-2 każ-
dorazowo przed skorzystaniem czy zapisaniem się na świadczenia z ZFŚS uwzględnia-
no decyzje, zalecenia oraz regulacje i ograniczenia rządu dotyczące działań nakiero-
wanych na minimalizowanie rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 powodującego 
ww. chorobę COVID-19.
W trosce o siebie samych, nasze rodziny naszych współpracowników, wszyscy musimy 
bezwzględnie przestrzegać wdrożonych rozwiązań, zachować czujność oraz odpowie-
dzialnie zachowywać się również poza pracą, aby nie narażać siebie, swoich rodzin i 

swoich współpracowników. 
Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych 

ArcelorMittal Poland  S.A.

Od 1 marca br. ostateczna zmiana zasad 
Porozuienie Transformacja

Emeryci i renciści AM Service Group 
są uprawnieni do korzystania z ZFŚS 
ArcelorMittal Poland S.A.  
W przypadku pracowników, którzy z 
AMSG odeszli na program np E-48 (nie 
byli jeszcze emerytami czy rencistami) 
- by móc korzystać z ZFŚS AMP - będą 
musieli wykazać, że  AMSG była ostatnim 
ich miejscem zatrudnienia i nie podjęli 
pracy  w innym podmiocie gospodarczym 
przed odejściem na emeryturę. Pracow-
nicy ci będą jednak musieli przejść ścież-
kę weryfikacyjną.

Byli pracownicy 
AMSG uprawnieni 

do ZFŚS AMP

Rozliczenie PIT 
w HRapce

W związku z potrzebą kontynuowania procesów związanych z łagodzeniem 
skutków społecznych wynikających z zatrzymania wielkiego pieca w Krakowie 
oraz procesów restrukturyzacyjnych w AMP oraz połączeniem AMSG z AMP 
strony podjęły decyzję o przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r. pod zmienioną na-
zwą Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z 
realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.
Porozumienie szczegółowo zostało opisane w WZ nr 7/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 
(dostępny m.in. na naszej stronie hksolidarnosc.pl). Najważniejszymi kwestiami w nim 
uregulowanymi są:  

zapewnienie pracownikom AMP, których stanowiska pracy mogą ulec likwidacji w związ-• 
ku z realizacją procesów restrukturyzacyjnych maksymalnej liczby miejsc pracy w AMP 
S.A. lub w spółkach zależnych AMP S.A. np. poprzez alokację - propozycję kontynuacji 
zatrudnienia na innym, niż dotychczas zajmowane stanowisku pracy w ramach danego 
Zakładu/Działu/Biura, którego lokalizacja stanowi dla pracownika stałe miejsce świad-
czenia pracy lub w ramach Oddziału AMP, którego lokalizacja stanowi dla Pracownika 
stałe miejsce świadczenia pracy lub w ramach AMP lub w spółkach zależnych AMP;
AMP może proponować pracownikom, którzy nabędą uprawnienia emerytalne, rozwią-• 
zanie umowy o pracę za porozumieniem stron z wypłatą odpraw. Wysokość odprawy 
uzależniona jest od okresu czasu, jaki pozostanie od chwili rozwiązania umowy o 
pracę do czasu uzyskania uprawnienia emerytalnego - max. 48 miesięcy. Ponadto 
pracownicy Ci uprawnieni są dodatkowo do rekompensaty odprawy emerytalno-ren-
towej, nagrody jubileuszowej w przypadku, gdy jej nabycie nastąpiłoby w okresie nie 
dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę i odprawy pieniężnej 
wynikającej z art. 8 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; 
pracownikom którzy nie uzyskają orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy na • 
nowym stanowisku pracy lub nie otrzymają oferty kontynuacji zatrudnienia lub nie zo-
staną zatrudnieni na nowym stanowisku pracy AMP może złożyć propozycję rozwiąza-
nia umowy o pracę za porozumieniem stron z gwarancją wypłaty odprawy w wysokości 
nie większej niż 12-sto krotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczonego 
jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
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C. d. ze str. 1         Zgodnie z zapisami  po-
rozumienia wzrost płac zasadniczych ogółu 
pracowników AMP nastąpi z dniem 1 lutego 
2022 r., natomiast podwyżki indywidualne 
zostaną rozdysponowane do 30 kwietnia br. 

Uzgodniona na wzrost płac zasadni-
czych łączna kwota wynosi 320 zł na 
pracownika. Przyjęto następujący spo-
sób jej podziału: 

300 zł/pracownika - na wzrost • 
płac zasadniczych dla wszystkich 
pracowników objętych ZUZP;
średnio 20 zł/pracownika na wzrost • 
indywidualnych płac zasadniczych 
dla pracowników objętych ZUZP, przy 
czym 10 zł/pracownika wg decyzji Dy-
rektora Generalnego i 10 zł/pracownika 
w ramach harmonizacji zasad wynagra-
dzania w Spółce, z proporcjonalnym po-
działem tych środków do ilości pracowni-
ków zatrudnionych w Zakładach/Biurach 
Spółki oraz na pracowników na stano-
wiskach robotniczych i nierobotniczych 
(B/W), bez możliwości przemieszczania 
tych środków pomiędzy ww. grupami. W 
ramach ww. środków decyzje o indywi-
dualnych zmianach płacowych podejmu-
ją Dyrektorzy Zakładów/Biur w porozu-
mieniu z Dyrektorem Personalnym.

Uwzględniając fakt, iż zmiany płacowe 
wprowadzone zostaną 1 lutego - wraz z 
wynagrodzeniem za luty 2022 r. zostanie 
wypłacona „nagroda uzupełniająca” w 
wysokości miesięcznej kwoty pod-
wyżki brutto indywidualnego pra-
cownika (tj. z uwzględnieniem premii 
w wysokości 7% płacy zasadniczej 
pracownika), wynikającej ze wzrostu 
płacy zasadniczej o 300 zł. 
Do otrzymania nagrody uzupełniającej 
uprawnieni są pracownicy objęci ZUZP, 
którzy w dniu 1 marca 2022 r. będą pozo-
stawali w zatrudnieniu. Nagroda ta nie bę-
dzie uwzględniana w podstawie obliczania 
wynagrodzenia chorobowego i zasiłków 
oraz w podstawie średniej urlopowej i w 
podstawie ekwiwalentu za urlop.

W 2022 r. uprawnionym pracownikom 
wypłacona zostanie roczna nagroda za 
wkład pracy pracowników w funkcjo-
nowanie Spółki w 2021 r. w wysoko-
ści 1.000 zł/pracownika. Nagroda ta 
zostanie wypłacona w trzech częściach:

500 zł/pracownika wraz z wynagro-• 
dzeniem za marzec 2022 r.;
250 zł/pracownika wraz z wynagro-• 
dzeniem za lipiec 2022 r.;
 250 zł/pracownika wraz z wynagro-• 
dzeniem za listopad 2022 r.

Uprawnionymi do nagrody w pełnych 
kwotach są pracownicy objęci ZUZP, któ-
rzy przepracowali cały 2021 r. oraz którzy 
w pierwszym dniu miesiąca dokonywania 
wypłat poszczególnych części nagrody 

wzrost 
płac zasadniczych

będą pozostawali w zatrudnieniu.
W przypadku pracowników, którzy objęci 
są ZUZP i nie przepracowali pełnych 12 
miesięcy 2021 r. każda część nagrody zo-
staje pomniejszona o 1/12 za każdy nie 
przepracowany pełny miesiąc 2021 r.
Do okresu przepracowanego zalicza się rów-
nież: świadczenie pracy na rzecz AMP w 
spółkach Interims lub zatrudnienie w Spół-
kach Zależnych AMP, jeśli przypadało bezpo-
średnio przed zatrudnieniem w Spółce, okres 
przerwy w zatrudnieniu przed okresem za-
trudnienia w AMP nie przekraczający 7 dni.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, w 
2022 r. uprawnionym pracownikom AMP 
wypłacona zostanie nagroda wyrów-
nawczo-inflacyjna w wysokości 500 
zł/pracownika.
Nagroda wyrównanwczo-inflacyjna zosta-
nie wypłacona wraz z wynagrodzeniem 
za luty 2022 r. Uprawnionymi do nagrody 
wyrównawczo-inflacyjnej są pracownicy 
AMP objęci ZUZP, którzy w pierwszym dniu 
miesiąca dokonywania wypłaty tej nagro-
dy będą pozostawali w zatrudnieniu.

Pracownikom AMP wypłacona zostanie na-
groda za wynik EBITDA 2022 r., której wy-
sokość zostanie ustalona i wypłacona wg 
następujących zasad w trzech częściach:

w przypadku osiągnięcia zakładanego • 
wyniku EBITDA za 3 pierwsze miesiące 
2022 r. – wraz z wynagrodzeniem za 
kwiecień 2022 r. wypłacona zostanie 
1-wsza część nagrody w wysoko-
ści 200 zł/pracownika;
w przypadku osiągnięcia zakładanego • 
wyniku wynik EBITDA za 6 pierwszych 
miesięcy 2022 r. – wraz z wynagrodze-
niem za lipiec 2022 r. wypłacona zosta-
nie 2-ga część nagrody w wysoko-
ści 100 zł/pracownika;
w przypadku osiągnięcia zakładanego • 
wyniku wynik EBITDA za 10 pierw-
szych miesięcy 2022 r. – wraz z wyna-
grodzeniem za listopad 2022 r. wypła-
cona zostanie 3-cia część nagrody w 
wysokości 100 zł/pracownika.

W przypadku osiągnięcia lepszego niż za-
kładany wynik EBITDA za wskazane okre-
sy nastąpi zwiększenie nagród za EBIT-
DA o procentową wielkość przekroczenia 
dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%. 
Kwoty zwiększenia obliczane będą od na-
stępujących kwot bazowych:

1.200 zł dla zwiększenia 1-ej części • 
nagrody - maksymalnie o 240 zł;
350 zł dla zwiększenia 2-ej części na-• 
grody - tj. maksymalnie o 70zł; 
350 zł dla zwiększenia 3-ej części na-• 
grody - tj. maksymalnie o 70 zł.

W przypadku nie wykonania zakładanego 
wyniku EBIDTA za okres/y wypłaty 1-ej i 
2-ej części nagrody, przy jednoczesnym 
osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA 
za 10 pierwszych miesięcy 2022 r. - nie 
wypłacona kwota/ty (tj. 240 zł  i 70 zł) 
powiększają trzecią część nagrody.

Zmiany wynagrodzeń od 1 lutego br. z wyrównaniem
Porozumienie płacowe 
dla pracowników AMP na 2022 r. 

Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwo-
tach są pracownicy AMP objęci ZUZP, któ-
rzy przepracowali cały odpowiedni dla danej 
części nagrody EBITDA okres oraz którzy w 
pierwszym dniu miesiąca dokonywania wy-
płaty odpowiedniej części nagrody – będą 
pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem 
zasady, że odpowiednia część nagrody jest 
pomniejszana proporcjonalnie o każdy nie-
przepracowany pełny miesiąc danego kwar-
tału w związku z zatrudnieniem w innym 
terminie niż w pierwszym dniu pierwszego 
miesiąca danego okresu. Do okresu prze-
pracowanego zalicza się również: świadcze-
nie pracy na rzecz AMP w spółkach Interims 
lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych 
AMP, jeśli przypadało bezpośrednio przed 
zatrudnieniem w Spółce i okres przerwy w 
zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w 
AMP nie przekraczający 7 dni.
Dla pracownika zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy, wysokość na-
gród ustala się w wysokości proporcjonal-
nej do wymiaru czasu pracy określonego 
w umowie o pracę.
W związku z pandemią COVID-19 i jej ne-
gatywnym wpływem na sytuację zdrowot-
ną pracowników, ustala się, że nagrody nie 
będą pomniejszane z tytułu przebywania 
pracowników na zwolnieniu chorobowym 
lub opieką nad chorym członkiem rodziny 
lub chorym lub zdrowym dzieckiem.

Stosownie do postanowień § 58 ZUZP z 
dniem 1 czerwca 2022 r. pracodawca za-
oferuje pracownikom możliwość zakupu 
ubezpieczenia opieki medycznej w wer-
sji KOMFORT oferowanej przez PZU Życie 
(lub jego odpowiednik w innej firmie), na 
zasadach określonych w umowie zawartej 
pomiędzy pracodawcą, a firmą wyspecjali-
zowaną w świadczeniu tego typu usług (ak-
tualny koszt pakietu Komfort: 27,70 zł).  
Pracownik przystępujący do w/w ubezpiecze-
nia będzie uprawniony do zakupu ubezpie-
czenia opieki medycznej po cenie niższej niż 
detaliczna. Ubezpieczenie opieki medycznej 
będzie współfinansowane przez pracodawcę i 
pracownika w następujących proporcjach:

pracodawca opłaci 95 % wartości pa-• 
kietu opieki medycznej (26,32 zł);
pracownik opłaci 5 % wartości pakietu • 
opieki medycznej (1,39 zł).

Kwota odpowiadająca procentowi współfi-
nansowania pakietu opieki medycznej potrą-
cana będzie z miesięcznego wynagrodzenia 
pracownika na podstawie jego pisemnej zgo-
dy, począwszy od pierwszego miesiąca obję-
cia pracownika pakietem medycznym Kom-
fort. W związku z dokonaniem uzgodnienia z 
dniem 31 maja 2022 r. pracodawca zaprze-
stanie refundowania pracownikom kwoty 
14,90 zł/za każdy miesiąc uczestnictwa pra-
cownika w Programie Opieka Medyczna.
W związku ze zmianami płac zasadniczych 
w 2022 r. w AMP nastąpi dodatkowy wzrost 
średniego wynagrodzenia wynikający ze 
wzrostu funduszu premiowego i dodatkowe-
go funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia 
i dodatków za pracę w godzinach nadliczbo-
wych oraz Pracowniczego Programu Emery-
talnego w łącznej wysokości 53 zł średnio w 
miesiącu/pracownika. Dodatkowym składni-
kiem wzrostu płac w 2022 r. jest waloryzacja 
zmianowego dodatku kwotowego o 0,51 zł/h 
tj. średniomiesięcz-
nie o 85,01 zł.

Stanowisko ZZ
do prezesa AMP

nagroda 
uzupełniająca

nagroda 
za wkład pracy

nagroda 
wyrównawczo-infalcyjna

nagroda 
EBITDa

Program 
opieka medyczna



str. 4

Pamiętaj 
o oświadczeniu na 

posiłki regeneracyjne

PZU Życie S.A. wdraża zmiany od 1 marca 2022 r. 
Nowy program ubezpieczeniowy w AMP
C. d. ze str. 1     Jak podkreśla PZU największe zalety nowego 
programu to m.in.:

ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w • 
tygodniu, w kraju i za granicą,
 możliwość ubezpieczenia na tych samych warunkach członka ro-• 
dziny – małżonka, partnera życiowego i pełnoletniego dziecka,
 rozszerzona definicja małżonka o partnera życiowego, • 
brak karencji dla pracowników i ich małżonków lub partnerów • 
życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubezpie-
czenia od 1 marca, 1 kwietnia lub 1 maja 2022 r.,
skrócony minimalny czas pobytu w szpitalu – świadczenie • 
zostanie wypłacone  już za 3 dni pobytu spowodowanego 
chorobą lub za 1 dzień w przypadku pobytu spowodowanego 
nieszczęśliwym wypadkiem,
wypłata świadczenia za zgon dziecka bez względu na jego wiek,• 
szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby ubez-• 
pieczonego oraz jego małżonka,
szeroki zakres ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicz-• 
nych, określony w Wykazie – Załączniku do Ogólnych Warun-
ków Ubezpieczenia,
elastyczna oferta  - 4 warianty • 
pakietów podstawowych z moż-
liwością rozszerzenia o pakiety: 
DZIECKO,  WYPADKOWY oraz 
ONKOLOGICZNY. W Pakiecie 
Dziecko w ramach jednej skład-
ki ochroną objęte są wszystkie 
dzieci do 18. roku życia, a jeśli 
się uczą – do 25 r. ż.,
bezpłatne uczestnictwo w Klubie • 
PZU Pomoc w Życiu – możliwość  
skorzystania z promocji i raba-
tów na produkty partnerów,
dodatkowa zniżka w wysokości • 
10% na ubezpieczenia mająt-
kowe i komunikacyjne w PZU 

SA dla 
c z ł o n -

25. dnia miesiąca, który poprzedza miesiąc rozpoczęcia ochrony. De-
klaracje są dostępne w wydziałach i na naszej stronie internetowej.
Do ubezpieczenia można też przystąpić online: wypełnij formu-
larz danych osobowych: https://amp-ubezpieczenie2022.pzu.pl
Jeżeli nie masz jeszcze konta MojePZU, to na podany przez Ciebie 
adres mailowy PZU prześle maila z zaproszeniem do założenia 
konta. Załóż konto postępując zgodnie z informacjami zawartymi 
w mailu. Następnie zaloguj się na założone konto,  zapoznaj się  z 
ofertą i wypełnij zamieszczoną deklarację. Wyślij elektronicznie.
Jeżeli masz konto MojePZU, również otrzymasz maila. Zaloguj 
się na swoje konto,  zapoznaj się z ofertą i wypełnij zamieszczo-
ną deklarację. Wyślij elektronicznie.
Wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem będzie można za-
łatwić online – w serwisie mojePZU. Wystarczy wejść na stronę 
moje.pzu.pl i założyć swoje konto.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu: CBS Grupa Ubezpie-
czeniowa Sp. z o.o. - budynek Unitechu tel. 32 794 59 96;
specjalna infolinia dla pracowników AMP tel.: 22 735 39 39; info-
linia w zakresie mojePZU tel.: 22 566 50 07, wew. 5–1.

ków Klubu PZU Pomoc w Życiu.
Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy 
wypełnić deklarację przystąpienia i złożyć ją 
w miejscu wskazanym przez pracodawcę do 

C. d. ze str. 1    Podpisane oświadczenia 
(dostępne na naszej stronie www.hksoli-
darnosc.pl) pracownicy mogą składać w 
zakładach – na poczcie, wysyłając kore-
spondencję, która ma trafić do zespołu HR 
lub poprzez jego wrzucenie w zamkniętej 
kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej 
się przed wejściem do budynku kadr.
Jeżeli pracownik nie złoży oświad-
czenia we wskazanym terminie - od 
1 marca br. jego karta na posiłki re-
generacyjne zostanie zablokowana. 
W przypadku złożenia oświadczenia po 
24 lutego br. lub w trakcie kolejnego mie-
siąca – nie później niż do 26 dnia danego 
miesiąca – karta zostanie odblokowana z 
pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
Rozliczenie posiłków regeneracyjnych od-
bywać się będzie w dotychczasowy spo-
sób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków 
regeneracyjnych będzie wynik wskazany 
z terminala, czyli wg. tzw. „odbić”. Licz-
ba w/w „odbić” pomnożona przez kwotę 
0,65 zł będzie stanowić łączną wysokość 
potrącenia z wynagrodzenia pracownika.
Osoby, którym zostanie z powodu braku 
oświadczenia zablokowana karta na posił-
ki regeneracyjne będą mogły korzystać z 
tych posiłków wyłącznie za pełną odpłat-
nością w kasach spółek żywieniowych.

Skład Prezydium po wyborach uzupełniających
Mariusz Pietruszka 
Zastępcą Przewodniczącego „S”
C. d. ze str. 1      Po dokonaniu wyborów uzupełniających Prezydium dąbrowskiej So-
lidarności przedstawia się następująco:

Lech Majchrzak - Przewodniczący;• 
Mariusz Pietruszka - Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik;• 
Mirosław Nowak - Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.• 

Prezydium pracuje w oparciu o kompetencje wynikające z Regulaminu Organizacyj-
nego MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Podczas 
posiedzenia Komisja przyjęła ujednolicony tekst Regulaminu. 
Międzyzakładowa Komisja powołała w nowym składzie Komisję budżetową w składzie:

Mariusz Pietruszka – Przewodniczący Komisji Budżetowej,• 
 Słomczyński Jakub – Członek Komisji,• 
 Robert Dębiec – Członek Komisji, • 
 Janusz Maciążek – Członek Komisji,• 
 Zdzisław Sobieraj – Członek Komisji.• 

Do podstawowych zadań Komisji Budżetowej należy opiniowanie projektów budżetów 
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza na okresy 
roczne lub krótsze oraz zmian do tych budżetów, a także przedstawianie powyższych 
opinii Międzyzakładowej Komisji. 
Tematem wiodącym, poza wyborami uzupełniającymi były negocjacje płacowe oraz 
rozmowy nt. taryfikatora płac. Przewodniczący zwrócili uwagę, że pracodawca prze-
prowadza na bieżąco indywidualne zmiany płacowe dla określonych pracowników, a  
przecież cała załoga oczekuje wzrostu wynagrodzeń. Uwagi dotyczyły również wypłaty 
premii motywacyjnej z puli Dyrektora, która jest wypłacana systematycznie określo-
nym grupom pracowników.  
Podczas posiedzenia MK szeroko zostały omówione bieżące problemy występujące w 
poszczególnych zakładach, biurach i spółkach, które Solidarność obejmuje zasięgiem 
swojego działania. Po raz kolejny Przewodniczący Komisji Wydziałowych/Zakładowych 
za priorytetowe uznali konieczność zwiększenia zatrudnienia i uzupełnienia braków ka-
drowych.  Omówiono nieprawidłowości BHP, podjęto problem bardzo dużego zapylenia 
i zabrudzenia hal w Zakładzie Wielkopiecowym i w Stalowni.  
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Przewodniczący MOZ NSZZ ”S” ArcelorMittal Poland     -  Lech Majchrzak  tel. 776  61 05 
Interwencje, zatrudnienie                     -  Mariusz Pietruszka  tel. 776  92 37 
Prawo pracy, BHP, SIP, sprawy socjalne                -  Mirosław Nowak tel. 776  75 97 
Sprawy finansowe                                -  Małgorzata Nędza tel. 776  88 44
Porady prawne                                        -  Łukasz Bieńkowski, Jerzy Rożek
Dyżury prawne dla Członków Związku prowadzone są w budynku związkowym DAMM 4 
pok. 8 w piątki w godz. 12:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekre-
tariacie związku tel. 61 05
Kasa Związku czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00
Internetowa strona: www.hksolidarnosc.pl
Poczta e-mail sekretariat:  sekretariat@hksolidarnosc.pl          
Redakcja: redakcja@hksolidarnosc.pl     

Nie wiesz? Pytaj! Interwencje

I dla amatorów i dla młodych artystów
Festiwal Piosenki „O wolności”

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal 
Poland S.A czynnie wsparła strajkujących pracowników Solaris Bus & Coach 
Sp. z o. o. Nasi przedstawiciele pikietowali pod siedzibą spółki w miejscowo-
ści Owińska. Strajk w Solarisie trwa od 24 stycznia 2022 r. 

Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i 
Solidarności zapraszają młodzież do udziału w VI Festiwalu piosenki „O wol-
ności”. Konkurs odbywa się w formie przeglądu muzycznego, a zgłoszenia 
uczestników trwają do 15 marca.
Celem konkursu, który odbywać się będzie w formie przeglądu muzycznego, jest przy-
pomnienie ważnych dla historii Polski utworów oraz postaci ich twórców. Festiwal skie-
rowany jest do młodzieży od 10 do 24 lat. Do udziału zapraszamy zarówno amatorów 
tworzących w zaciszu domowym, jak i młodych artystów skupionych wokół domów 
kultury, ośrodków młodzieżowych, szkół, ognisk artystycznych, harcerstwa. Na scenie 
może wystąpić zarówno solista, jak i zespół. W zgłoszeniu należy podać liczbę uczestni-
ków, wybrany do zaprezentowania utwór oraz wymagania sprzętowe.
Tworzone poza oficjalnym, głównym nurtem (w którym mieściła się większość wykonawców, w 
tym i głośne do dziś nazwiska) i poza zasięgiem GUKPPiW (cenzura), pieśni śpiewane były przez 
środowiska skupione wokół „raczkującej” od lat 70 opozycji oraz wśród studentów. Opowia-
dały o wartościach uniwersalnych, o wolności i niepodległości, o zakazanej, przez „cenzorskie” 
zapisy, historii. Wzmacniały ducha, integrowały, były nośnikami idei. Jacek Kaczmarski, Prze-
mysław Gintrowski, Jan Krzysztof Kelus, stali się bardami opozycji. W mediach brzmią utwory 
wielu zespołów rockowych lat 80 XX w., które mają status kultowych oraz utwory tzw. poezji 
śpiewanej. Wspólnym mianownikiem tej twórczości jest opowieść o pragnieniu wolności.
KONTAKT MAILOWY Z ORGANIZATORAMI: owolnosci@scwis.pl    Więcej: solidarnosc.org.pl

Przyczyną konfliktu brak rzeczywistego dialogu
Dąbrowska Solidarność wspiera 
strajkujących pracowników Solarisa 

Strajk w spółce Solaris Bus & Coach pro-
wadzony jest na tle płacowym. Z powo-
du braku porozumienia i fiaska rozmów 
prowadzonych jeszcze w 2021 r. funkcjo-
nujące w firmie organizacje związkowe 
- Solidarność i OPZZ uruchomiły proce-
durę wynikającą z Ustawy o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych, która zakończyła 
się 18 stycznia br. przeprowadzonym re-
ferendum strajkowym, w którym wzięło 
udział 1.342 pracowników, z czego 1.244 
opowiedziało się za 
strajkiem. Pracodawca 
natomiast jednostron-
nie przyznał od 1 stycz-
nia 2022 r. 5% podwyż-
ki płac.
Strajk Generalny decy-
zją związków zawodo-
wych – rozpoczął się w 
Solaris Bus & Coach 24 
stycznia 2022 r. o godz. 
6.00 i będzie trwał do 
odwołania.
W poniedziałek, 31 
stycznia br. pod sie-
dzibą spółki odbyła się 
pikieta, którą czynnie 

wsparli przedstawiciele dąbrowskiej So-
lidarności. 
W wystosowanym piśmie nasza organiza-
cja solidaryzując się ze strajkującymi w 
pełni poparła walkę Organizacji Związko-
wych i Pracowników o godne płace. 
Analizując sytuację w zakładzie Związek 
podzielił opinie, że główną przyczyną za-
istniałego konfliktu społecznego w Sola-
ris Bus & Coach jest brak rzeczywistego 
dialogu społecznego ze strony pracodaw-

Wprowadzenie zakazu odbywania bez-
płatnych staży, które są podejmowane 
po zakończeniu formalnej edukacji w 
celu zdobycia doświadczenia zawodo-
wego przed podjęciem regularnej pra-
cy oraz zapewnienie, że staże nie będą 
zastępowały miejsc pracy dla wchodzą-
cych na rynek to główne cele kampanii, 
którą rozpoczął Komitet Młodych EKZZ.
Młodzi pracownicy zasługują na wysokiej ja-
kości miejsca pracy i godne wynagrodzenie, 
a skuteczny i egzekwowalny zakaz odbywa-
nia bezpłatnych staży jest jedną z zaległych 
obietnic, którą teraz, również dzięki impul-
sowi, jakim jest Europejski Rok Młodzieży, 
mamy szansę spełnić – przeczytać można w 
liście skierowanym do członków Parlamentu 
Europejskiego przez Ludovica Voeta i Teę 
Jarc z EKZZ w przededniu ważnego dla spra-
wy momentu - kiedy PE spotka się w Stras-
burgu, by głosować nad rezolucją w sprawie 
Poprawy sytuacji młodych. Jedna z popra-
wek, która będzie przedmiotem debaty za-
kłada wprowadzenie zakazu organizowania 
bezpłatnych praktyk. Kampania odnosi się 
nie tylko do samego wymogu odpłatności 
praktyk. Jej celem jest również promowanie 
wysokiej jakości oferty kierowanej do osób 
rozpoczynających karierę. Mowa o szeregu 
kryteriów, które powinny zostać spełnione, 
jak np. jasne zasady rekrutacji, pisemna 
umowa, rozwój umiejętności, odpowiednie 
środowisko pracy i warunki pracy oraz do-
stęp do ochrona socjalnej i ubezpieczeń.
                           Więcej: solidarnosc.org.pl

cy, opartego na poszanowaniu słusznych 
interesów pracowniczych i wzajemnym 
partnerstwie. Za niedopuszczalne Soli-
darność uznaje prowadzenie dialogu w 
sposób pomniejszający rolę i znaczenie 
organizacji związkowych oraz marginali-
zowanie znaczenia załogi w osiąganych 
przez spółkę wynikach podkreślając, że  
to Pracownicy każdej spółki są jej war-
tością podstawową, gdyż to Oni wypra-
cowują jej wolumen – mają więc pełne 
prawo i mogą słusznie oczekiwać, że w 
obecnej sytuacji gospodarczej cechują-
cej się bardzo wysoką inflacją, nastąpią 
znaczące podwyżki ich płac gwarantu-
jące zrekompensowanie drastycznego 
wzrostu kosztów utrzymania rodzin pra-
cowniczych.  
Dąbrowska Solidarność wyraziła oburze-
nie i potępiła działania pracodawcy, który 
w odpowiedzi na uzasadnione pod wzglę-
dem prawnym i społecznym działania 

Organizacji Związ-
kowych oraz Pra-
cowników zagro-
ził pozbawieniem 
wynagrodzeń pra-
cowniczych straj-
kującej – ubiega-
jącej się o swoje 
prawa do godnej 
egzystencji załogi. 
Takie postępowa-
nie pracodawcy 
nie mieści się w 
żadnych europej-
skich oraz polskich 
normach praw-
nych i etycznych.

Kampania przeciwko 
bezpłatnym 

stażom i praktykom!

fot. M. Pietruszka
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Co robimy?
Misją Fundacji Nasze Dzieci jest 
wspieranie rozwoju, oświaty, edu-
kacji, wychowania dzieci i mło-
dzieży oraz stwarzanie rodzicom 
warunków do godzenia życia za-
wodowego z życiem rodzinnym. 
Fundacja rozwija również swoją 
aktywność w zakresie profilaktyki 
zdrowia dzieci i młodzieży, a także 
pomocy społecznej, wolontariatu 
oraz działalności charytatywnej. 
Teren działalności Fundacji jest 
obszar całego kraju, ze szczegól-
nym uwzględnieniem województw 
śląskiego i małopolskiego.

P o m ó ż  b o  m o ż e s z !

Nasz kolega - Adam Ostaszewski 
również potrzebuje pomocy. 

Możesz mu jej udzielić przekazując 
1% podatku wypełniając PIT. 

Wystarczy wpisać:
nr KRS 0000270809 

i cel szczegółowy: OSTASZEWSKI 9642
- Nazywam się Adam Ostaszewski. Jestem niepełno-
sprawny i poruszam się na wózku inwalidzkim na skutek 
zachorowania na GBS (bardzo rzadkie powikłanie grypy 
niszczące układ obwodowy układ nerwowy). Jedyną dro-

 

Leon Kot
8 miesięcy

Wrodzona wada nóżki - skrócenie lewego uda

Kraków, małopolskie

siepomaga.pl/leon-kot

0000396361

0149682 Leon

gą leczenia jest rehabilitacja. Proszę o 
1% podatku na moja rehabilitację. 


