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Kwoty 750 zł i 650 zł - w zależno-
ści od dochodu przypadającego na 
członka rodziny pracownika uzgod-
niła Główna Komisja Świadczeń So-
cjalnych ArcelorMittal Poland S.A. 
w ramach wypłaty dodatkowego 
świadczenia na Święta Bożego Na-
rodzenia 2022 r.  
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych 
dzięki dodatkowym środkom, jakimi pra-
codawca po wystąpieniu Związków Za-
wodowych zasilił ZFŚS w wysokości  2,5 
mln zł biorąc pod uwagę znaczny wzrost 
kosztów utrzymania rodzin pracowników, 
postanowiła uruchomić dodatkowe świad-
czenie na święta Bożego Narodzenia 2022 
r. w formie pieniężnej.    Więcej str. 2Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Soli-

darność” ArcelorMittal Poland S.A. podczas po-
siedzenia w dniu 12 października br. przyjęła 
stanowisko dotyczące wzrostu miesięcznych wy-
nagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal 
Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2023 
roku. Propozycja Solidarności poparta została 
przez pozostałe organizacje związkowe funkcjo-
nujące w AMP i po dopełnieniu formalności ma 
zostać przekazana pracodawcy jako wspólne 
stanowisko w  środę, 19 października br.  
W podjętym stanowisku Solidarność wskazując na 
wysoki wskaźnik inflacji i drastyczny wzrost kosztów 
utrzymania rodzin pracowniczych oraz dążenie do 
sprostania rosnącej konkurencji na polskim i europej-
skim rynku pracy, a także do utrzymania najwyższych 
standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, wystąpiła o dokonanie z dniem 1 stycznia 2023 
roku zmian płacowych i wprowadzenie świadczeń dla 
Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Gru-
py ArcelorMittal w Polsce.              Więcej str. 3
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Zakładowa Organizacja Koordynacyjna zdecydowała
Solidarność przyjęła 
stanowisko płacowe na 2023 r. 

Dodatkowa nagroda 
z ZFŚS 

na Boże Narodzenie 

Część pracowników w Hucie Królew-
skiej od 1 listopada br. przejdzie z 
systemu czterobrygadowego na sys-
tem trzyzmianowy i jednozmianowy. 
Informację o planowanych działa-
niach przekazał pracodawca stronie 
związkowej 5 października 2022 r.  
         Więcej str. 2 

Odwrócone zmiany 
w systemie 4BOP?
- niewykluczone, 

ale nie teraz

Upominek 
Solidarności

dla Członków Związku

Organizacje związkowe ustaliły zasady i wyznaczyły termin
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy
w ArcelorMittal Poland S.A.
W terminie od 24 października do 30 listopada 2022 r. odbędą się wybory 
Społecznej Inspekcji Pracy w poszczególnych okręgach wyborczych w Arce-
lorMittal Poland S. A. na kadencję 2023 - 2026. Termin wyborów Zakładowe-
go Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP wyznaczono 
do dnia 10 grudnia 2022 r. 
Organizacje związkowe funkcjonujące w dąbrowskim oddziale AMP zawarły porozumie-
nie regulujące zasady wyboru Społecznej Inspekcji Pracy w AMP Dąbrowa Górnicza. 
Związkowcy wprowadzili zmiany w Regulaminie organizacji, zasad funkcjonowania i 
wyboru Społecznej Inspekcji Pracy ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza oraz 
w ordynacji wyborczej SIP. W dokumencie dostosowana została struktura organiza-
cyjna SIP do obowiązującego schematu organizacyjnego pracodawcy oraz ustalono 
liczebność SIP w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.        Więcej str. 4

O przeprowadzenie referendum w 
sprawie odwrócenia kolejności zmian 
w systemie czterobrygadowej or-
ganizacji pracy wniosła Solidarność 
podczas spotkania z przedstawicie-
lami pracodawcy 4 października br. 
Pracodawca pomimo negatywnego 
podejścia do tematu ostatecznie nie 
wykluczył takiej możliwości. 
          Więcej str. 2

Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej
Wybory władz Solidarności 
i trudny III kwartał br. w AMP

Społeczna Inspekcja Pracy
ArcelorMittal Poland SA - Dąbrowa Górnicza Przyjdź i zagłosuj!

Wybory władz statutowych Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. na kadencję 2023-2028, bieżąca sy-
tuacja spółki po czasowym wyłączeniu Wielkiego Pieca nr 3 w dąbrowskim 
oddziale AMP, kwestie Społecznej Inspekcji Pracy, BHP, a także bieżące pra-
ce Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal były tematami wiodącymi 
podczas posiedzenia Solidarności 12 października br.                 Więcej str. 3

Część pracowników
DHW4 

zmieni system pracy

Decyzją Międzyzakładowej Komisji 
MOZ NSZZ „Solidarność” dąbrow-
skiego oddziału ArcelorMittal Poland 
S.A. tegoroczny upominek z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia wynosi 
300 zł dla każdego Członka Związku. 
Wartość upominku zostanie przela-
na na karty Edenred.   Więcej str. 2



str. 2

C. d. ze str. 1     Zgodnie z podjętą przez 
MK Uchwałą - wartość upominku świą-
tecznego w 2022 r. wyniesie 300 zł, a 
uprawnionymi do jego otrzymania będą 
Członkowie dąbrowskiej Solidarności, 
którzy na dzień 31 października br. będą 
mieli opłaconą składkę członkowską. 
Wartością upominku zasilone zostaną 
wydane Członkom Związku w 2020. r. 
karty Edenred.
Nowi Członkowie Solidarności kartę taką 
zasiloną odpowiednią kwotą otrzymają przy 
okazji upominku świątecznego od Przewod-
niczącego Komisji, do której przynależą.
Osoby, które kartę zagubiły powinny fakt 
ten zgłosić do sekretariatu Związku celem 
uzyskania nowej.
Co w przypadku zapomnienia numeru PIN 
karty? Jeżeli użytkownik karty ma założo-
ne konto na stronie MyEdenred - ma moż-
liwość po zalogowaniu dokonania zmiany 
numeru PIN. W przypadku nie posiadania 
konta, ale posiadania listu przewodniego, 
który otrzymał wraz z kartą - może zareje-
strować się na stronie MyEdenred i nadać 
karcie nowy numer PIN lub może zadzwo-
nić na podany nr infolinii, gdzie dokona 
zmiany dotychczasowego numeru PIN.
W przypadku, gdy Członek Związku nie 
jest zarejestrowany na platformie My-
Edenred, ani nie posiada listu przewod-
niego - winien zgłosić się do sekretariatu 
Związku, gdzie otrzyma nową kartę. 

Informujemy Członków Międzyza-
kładowej Komisji MOZ NSZZ „Soli-
darność” ArcelorMittal Poland S.A. 
- Dąbrowa Górnicza, iż kolejne posie-
dzenie MK odbędzie się 26 paździer-
nika (środa) o godz. 8.00 w budynku 
związkowym - DAMM 4, sala 119. 

Sama praca w czterobrygadówce jest szkodliwa
Odwrócone zmiany w systemie 4BOP?
- niewykluczone, ale nie teraz
C. d. ze str. 1       Temat odwrócenia kolejności zmian w 4BOP dla pracowników AMP 
powraca jak bumerang. Możliwość taka omawiana była już na forum Zespołu Robo-
czego, ostatecznie to sami pracownicy zdecydowali o pozostawieniu jego organizacji w 
dotychczasowej formie. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami - sam fakt pracy na 
zmiany jest czynnikiem szkodliwym dla zdrowia. 
Po latach temat powrócił ponownie za sprawą wniosku wystosowanego przez pracow-
ników dąbrowskiej Stalowni, którzy jako korzyść z odwrócenia zmian wskazują szcze-
gólnie po zmianie nocnej dłuższy odpoczynek pozwalający na lepszą regenerację sił.
W związku z powyższym Solidarność wniosła do pracodawcy o przeprowadzenie wśród 
pracowników referendum w tym zakresie. 
W odpowiedzi pracodawca poinformował, iż wystąpienie pracowników traktuje jako 
inicjatywę lokalną nie znajdującą poparcia większej grupy pracowników, a ze względu 
na fakt, iż przeprowadzenie referendum to w naszym zakładzie duże przedsięwzięcie 
i musi wystąpić podstawa do jego przeprowadzenia - na tym etapie nie przewiduje 
takich działań, ale nie wyklucza ich w przyszłości. 
Referendum przeprowadza się na wniosek min. 10% w tym przypadku pracowników 
AMP zatrudnionych w 4BOP. Aby referendum było ważne - musi w nim wziąć udział co 
najmniej 30% uprawnionych do głosowania, a wynik referendum jest rozstrzygający, 
jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż 
połowę ważnych głosów.   

MK w październiku

C. d. ze str. 1     Uzgodnione świadczenie wypłacone zostanie uprawnionym pracow-
nikom w zależności od dochodu osiąganego na członka w rodzinie w następujących 
kwotach:

przy dochodzie do 3.000,00 zł - • świadczenie 750,00 zł;
przy dochodzie od 3.000,01 do 6.000,00 zł - • świadczenie 650,00 zł;
przy dochodzie powyżej 6.000,00 zł - świadczenie nie przysługuje.• 

Uprawnionymi do świadczenia są pracownicy AMP  pozostający w zatrudnieniu w dniu 
złożenia wniosku, uprawnieni do korzystania z ZFŚS, którzy właściwie złożyli Infor-
mację o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 r. 
W przypadku korzystania z aplikacji SocialPartner - wymóg ten wypełnia prawidłowe 
założenie profilu. Pamiętać należy, iż w przypadku zmiany danych w tym zakresie - 
należy jej uaktualnić.  
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek o jego przyznanie w terminie od 
1 listopada 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. poprzez aplikację SocialPartner pod 
adresem: https://socialpartner.pl 
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych zobowiązała spółkę Sanpro Synergy prowadzą-
cą obsługę ZFŚS AMP  do niezwłocznej realizacji świadczeń. 
W przypadku pracowników krakowskiego oddziału AMP stosowne wnioski o świadcze-
nie należy złożyć w formie poczty elektronicznej do firmy Hut-Pus na adres mailowy: 
turystyka@hutpus.com.pl 

Zgodnie z Uchwałą Międzyzakłado-
wej Komisji - Międzyzakładowa Orga-
nizacja Związkowa NSZZ Solidarność 
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa 
Górnicza organizuje akcję mikołajko-
wą dla dzieci Członków Związku.
Akcją mikołajkową objęte będą dzieci, 
które urodziły się w okresie od 1 stycz-
nia 2007 r. do 31 października br., a ich 
rodzice (opiekunowie prawni) dostarczyli 
do Związku akt urodzenia. Jeżeli któryś 
z rodziców (opiekunów) tego nie uczynił 
- by jego pociecha otrzymała upominek - 
musi dostarczyć akt urodzenia dziecka w 
nieprzekraczalnym terminie do 10 listo-
pada 2022 r. Dokumenty przyjmowane są 
w sekretariacie Związku - budynek DAMM 
4, pok.6 w godz. 7.00 - 15.00.
Oczywiście akty urodzenia dostarczone 
w roku ubiegłym (latach uprzednich) są 
zarejestrowane w bazie danych, więc nie 
ma konieczności ponownego ich okazy-
wania.
O terminach wydawania paczek mikołaj-
kowych będziemy Państwa informować.

Paczki mikołajkowe
 z Solidarności

dla dzieci 

Dzięki dodatkowym środkom na wniosek Związków
Dodatkowa nagroda z ZFŚS 
na Boże Narodzenie 2022 r.

C. d. ze str. 1      Jak poinformował pracodawca - z dniem 1 listopada 2022 r. planowane 
jest dokonanie zmiany systemu pracy dla części pracowników Huty Królewskiej zatrud-
nionych w DHW 4. Zmiana ta polegać ma na ich przejściu z systemu 4BOP na system 
trzyzmianowy oraz jednozmianowy  przy zastosowaniu Porozumienia w sprawie zasad 
zmiany systemu pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z dnia 28 maja 2013 
r. W uzasadnieniu decyzji przedstawiciel pracodawcy podał potrzebę optymalizacji pra-
cy   wynikającej m.in. z ograniczonego zakresu pracy Walcowni.
Przypominamy, iż zgodnie z przywołanym Porozumieniem w przypadku zaistnienia nie-
zbędnej konieczności zmiany czterobrygadowego systemu pracy (praca zmianowa) na 
system jednozmianowy Pracodawca na wniosek Dyrektora Zakładu/Biura, przedstawia 
Pracownikowi ofertę Porozumienia Zmieniającego, zgodnie z którą w okresie maksy-
malnie 24 miesięcy od dnia obowiązywania Porozumienia Zmieniającego, tj. w okresie 
pracy w systemie jednozmianowym, pracownik uprawniony jest do otrzymywania do-
datku wyrównawczego, w kwocie stanowiącej równowartość 35% zmianowego dodat-
ku kwotowego, wyliczonego dla średniorocznego nominalnego czasu pracy.
Po okresie 24 miesięcy, w przypadku dalszego zatrudniania pracownika w systemie 

jednozmianowym, dodatek ten jest włączany do wynagrodze-
nia pracownika metodą brutto = brutto.

Na mocy Porozumienia z 28 maja 2013 r. 
Część pracowników DHW4 
zmieni system pracy

Upominek 
Solidarności

dla Członków Związku
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C. d. ze str. 1       We wspólnie przy-
jętym stanowisku płacowym organizacje 
związkowe wystąpiły o: 

podwyższenie miesięcznych płac za-• 
sadniczych pracowników AMP obję-
tych ZUZP średnio o kwotę stanowią-
cą 20% średniego miesięcznego 
wynagrodzenia w ArcelorMittal 
Poland S.A. z III kwartału 2022 
roku, metodą uzgodnioną przez Stro-
ny ZUZP w porozumieniu płacowym;
wypłacenie • rocznej nagrody za 
wkład pracy pracowników w 
funkcjonowanie spółki 2022 roku 
w wysokości 4000 zł. dla każdego 
pracownika, który był zatrudniony w 
2022 roku w AMP lub w spółce świad-
czącej usługi na rzecz AMP w terminie 
uzgodnionym przez strony ZUZP i z 
zastrzeżeniem, że wysokość tej na-
grody może być zwiększona w przy-
padku osiągnięcia lepszego od zakła-
danego wyniku EBITDA;
wypłacenie pracownikom AMP•  nagro-
dy za wynik EBIDTA w wysokości 
1000 zł. dla każdego uprawnionego 
pracownika, z zastrzeżeniem, że wy-
sokość tej nagrody może być zwięk-
szona w przypadku osiągnięcia lep-

szego od zakładanego wyniku EBITDA. 
Szczegółowe zasady i termin wypłaty 
nagrody EBITDA określą Strony ZUZP 
w ww. porozumieniu płacowym;
 dokonanie uzgodnienia Stron ZUZP • 
dotyczącego odstąpienia z dniem 
1 stycznia 2023 roku od zasady 
finansowania w 50 % przez pra-

Na posiedzeniu Zakładowej Komisji Koordynacyjnej
Wybory władz Solidarności 
i trudny III kwartał br. w AMP

ArcelorMittal Poland S.A.
Podczas posiedzenia omówiona zosta-
ła aktualna sytuacja makroekonomiczna 
oraz sytuacja naszego zakładu pracy. 
Niepokojącym jest znajdujący się na bar-
dzo niskim poziomie wskaźnik PMI po-
zwalający przewidzieć dalsze zachowania 

C. d. ze str. 1      ZKK ZOK powołała Zakładową Koordyna-
cyjną Komisję Wyborczą ZOK NSZZ „Solidarność” Arce-
lorMittal Poland S.A. w składzie:

Mariusz Pietruszka - Przewodniczący (Dąbrowa Górnicza);• 
Stanisław Lebiest - Sekretarz (Kraków);• 
Jan Walczak - Członek (Sosnowiec);• 
Krzysztof Słupik - Członek (Świętochłowice);• 
Radosław Czajkowski - Członek (ZK Zdzieszowice)• 
Ryszard Zuba - Członek (Chorzów).• 

ZKK ustaliła następujące okręgi wyborcze wraz z Pełno-
mocnikami, którzy będą odpowiedzialni za przegotowanie wy-
borów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Dele-
gatów w tych okręgach na kadencję 2023-2028:

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa • 
Górnicza - Lech Majchrzak;
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków • 
- Roman Wątkowski;
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Sosno-• 
wiec - Dariusz Kaczmarek;
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Święto-• 
chłowice - Andrzej Uglorz;
MOZ NSZZ „Solidarność” Huta Kościuszko S.A. Huta Królew-• 
ska Sp. z o.o. - Zbigniew Maligłówka;
MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w • 
Zdzieszowicach - Zbigniew Wesoły.

ZKK ZOK działając w oparciu o zapisy Ordynacji Wyborczej NSZZ 
„Solidarność” ustaliła następujący kalendarz wyborczy:

od 1 listopada 2022 r. do 14 marca 2023 r. – wybory dele-• 
gatów na Zakładowe Koordynacyjne Zebranie Delegatów w 
poszczególnych okręgach wyborczych;
dnia 14 marca 2023 r. godz. 15.00 – ostateczny termin reje-• 
stracji protokołów z wyboru delegatów i zamknięcie listy de-
legatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów;
dnia 31 marca 2023 r. – Zakładowe Zebranie Koordynacyjne • 
Delegatów i przeprowadzenie wyborów władz statutowych 
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” 

kontrahentów i ocenić stopień ryzyka branży. Na bardzo wyso-
kim poziomie natomiast utrzymuje się inflacja (17,2%), której 
wskaźnik jest najwyższy od 1997 r. 
W AMP dokonana została - po wstrzymania pracy Wielkiego 
Pieca nr 3 w dniu 8 października br. - korekta planów produk-
cyjnych zarówno w segmencie wyrobów długich jak i płaskich.   
Ostatni kwartał br. przewidywany jest jako trudny i pomimo, iż 
już w III kwartale br. spółka odnotowała stratę - ze względu na 
bardzo dobre wyniki I półrocza 2022 r. możliwy jest do osią-
gnięcia dodatni wynik EBITDA, który z kolei przekłada się na 
możliwość wypłaty wynikającej z porozumienia płacowego  na 
rok 2022 nagrody dla pracowników spółki.
Przedstawiciele Solidarności podjęli temat przedstawionego  
przez pracodawcę projektu Regulaminu Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych na 2023 r. Organizacje związkowe 
mają czas do końca października br. na przedstawienie wspól-
nie uzgodnionego stanowiska w tym zakresie. Prowadzone roz-
mowy obejmowały m.in. możliwość likwidacji tabeli ogranicza-
jącej wysokości dopłat do świadczeń, możliwość wyłączenia z 
doliczania do dochodu pracownika na potrzeby ZFŚS nadgodzin 
i świadczenia rodzinnego 500+, zmiany w poszczególnych ta-
belach w obszarze progów dochodowych. 
Członkowie Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal poinfor-
mowali, iż w ramach pracy ERZ organizacje związkowe doma-
gają się wprowadzenia planu socjalnego dla wszystkich hut w 
Europie z grupy AM, a także uruchomienia procedury informacji 
w sprawie wyłączania pieców i instalacji w poszczególnych euro-
pejskich zakładach. Związkowcy zauważyli również niepokojący 
trend pracodawcy do wyprowadzania produkcji wielkopiecowej 
poza Europę oraz cięcia środków przeznaczanych na remonty, 
BHP i inwestycje. 
Szczegółowo omówione zostały prace SIP oraz - w związku z 
kończącą się kadencją - aktualny etap wyborów w poszczegól-
nych oddziałach AMP. Zaakcentowano brak realizacji przez pra-
codawcę zapisów z ksiąg uwag ze względu 
na brak środków finanasowych. 

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna zdecydowała
Solidarność przyjęła 
stanowisko płacowe na 2023 r. 

cowników AMP zwiększenia się, 
po dniu 31 grudnia 2021 roku 
ceny posiłków regeneracyjnych, 
tj. odstąpienie od stosowania zapisów 
§ 7 ust. 2 pkt 3 Porozumienia z dnia 
5 maja 2021 r. zawartego na okolicz-
ność podpisania nowego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracow-
ników AMP S.A. 

Zgodnie z zapisami § 27 Zakładowego 
Układu Pracy dla Pracowniów AMP celem 
wypełnienia przez strony ZUZP zobowią-
zań w nim zwartych organizacje związ-
kowe  wniosły o niezwłoczne rozpoczęcie 
negocjacji płacowych.

 

Lech Majchrzak 
- Przewodniczący  
MOZ NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A.:
- Wystąpiliśmy do pracodawcy o podwyżki wynagrodzeń 
dla pracowników. Mamy pełną świadomość sytuacji, w ja-
kiej aktualnie się znajdujemy zarówno w naszym zakładzie 
pracy, jak i sytuacji ogólnej. Nie napawa ona optymizmem. 
Podstawowym celem, jaki sobie stawiamy przy negocja-
cjach płac jest utrzymanie wartości realnej wynagrodzeń 
pracowników przy szalejącej wręcz inflacji.  
Wiemy, jak trudną pracę wykonuje załoga AMP i w jakich 
warunkach pracuje. Można było w pełni na nią liczyć podczas pandemi. Wówczas 
firma osiągnęła bardzo wysokie zyski. Teraz pracownicy z wielką obawą patrzą w 
przyszłość - nastąpił drastyczny wzrost utrzymania ich rodzin, który szczególnie 
widoczny jest w cenach żywności, energii, gazu, czynszu, czyli podstawowych 
kosztach egzystencjalnych ponoszonych przez każdą rodzinę. Do tego wielką 
niewiadomą jest, jak dalej sytuacja będzie się rozwijać i co nas czeka w 2023 r.
Dlatego uważam, że nasze wystąpienie jest zasadne, a pracodawca powinien 
rzetelnie podejść to tematu podniesienia pracownikom płac.   
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du - kandydat Michał Rencicki.
Okręg Wyborczy nr 6 Biuro Jakości i Roz-
woju Produktów złożony z dwóch pod-
okręgów:
• podokręg nr 6/1 - laboratorium che-

miczne oraz zarządzanie jakością, Za-
kład Wielkie Piece i Stalownia - kandy-
dat Jarosław Czworowski;

• podokręg nr 6/2 - laboratorium badań 
mechanicznych oraz pozostałe jednost-
ki organizacyjne podległe pod Dyrekto-
ra Zakładu - kandydat Romuald Ku-
liński.

Okręg Wyborczy nr 7 Wydział Gospodarki 
Walcami złożony z  1 podokręgu:
• podokręg nr 7/1 – gospodarka walcami 

- kandydat Andrzaj Lech.
Okręg Wyborczy nr 8 Biura i jednostki 
organizacyjne Administracji złożony z  4 
podokręgów:
• podokręg nr 8/1 – GM, Automatyka, 

Informatyka przemysłowa i modele - 
kandydat Jacek Bil;

• podokręg nr 8/2 - Straż Pożarna - kan-
dydat Wojciech Trepka;

• podokręg nr 8/3 - Biuro Ochrony Bramy 
- kandydat Renata Tomczyk; 

• podokręg nr 8/4 - pozostałe jednostki 
organizacyjne Administracji - kandydat 
Mariusz Mazur.

Wybory SIP w poszczególnych okręgach wy-
borczych odbywać się będą od 24 paździer-
nika do 30 listopada 2022 r., a o terminach 
wyborów w poszczególnych podokręgach 
pracownicy zostaną poinformowani przez 
okręgowe komisje wyborcze. Będziemy rów-
nież o nich informować - w miarę możliwo-
ści na łamach WZ oraz na bieżąco na naszej 
stronie internetowej www.hksolidarnosc.pl
Ostateczny termin wyborów Zakładowego 
Społecznego Inspektora Pracy dąbrowskiego 
oddziału ArcelorMittal Poland S.A. wyznaczo-
no do dnia 10 grudnia 2022 r., a dokładną 
datę podamy w terminie późniejszym. 

C. d. ze str. 1      Ostatecznie, w dąbrow-
skim oddziale AMP powołanych zostanie 
30-tu Społecznych Inspektorów Pracy w 
poszczególnych okręgach wyborczych, z 
których z kolei wybrany zostanie Zakła-
dowy SIP. 
Solidarność w każdym z okręgów wyty-
powała kandydatów na SIP, którzy - po 
wyborze przez załogę mają podjąć pracę 
na rzecz pracowników:
Okręg Wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece 
złożony z 4 podokręgów: 
• podokręg nr 1/1 - baza, wsad, aglome-

rownia, spiekalnia – technolodzy - kan-
dydat Adam Strzeszkowski;

• podokręg nr 1/2 - baza, wsad, aglome-
rownia, spiekalnia – Utrzymanie Ruchu 
- kandydat Dariusz Szypczyński;

• podokręg nr 1/3 - Wielkie Piece, na-
miarownia – technolodzy oraz pozosta-
łe jednostki organizacyjne podległe pod 
Dyrektora Zakładu - kandydat Paweł 
Dylowski; 

• podokręg nr 1/4 - Wielkie Piece, namia-
rownia – Utrzymanie Ruchu  - kandydat 
Adam Jurek.

Okręg Wyborczy nr 2 Zakład Stalownia 
złożony z 4 podokręgów:
• podokręg nr 2/1 -  wapnialnia - kandy-

dat Marian Kowalik;
• podokręg nr 2/2 -  COS, wykańczalnia - 

kandydat Paweł Pela;
• podokręg nr 2/3 - konwertory, wsad, 

obróbka poza piecowa, kadzie oraz po-
zostałe  jednostki organizacyjne podle-
głe pod Dyrektora Zakładu - kandydat 
Marcin Walczak;

• podokręg nr 2/4 - Utrzymanie Ruchu - 
kandydat Waldemar Sikora.

Okręg Wyborczy nr 3 Zakład Walcowni 
DWD złożony z  8 podokręgów:
• podokręg nr 3/1 - piece pokroczne oraz 

pozostałe  jednostki organizacyjne pod-
ległe pod Dyrektora Zakładu - kandydat 
Jacek Jankowiak;

• podokręg nr 3/2 - ciąg walcowniczy 
DWDL-3 (linia M1) - kandydat Krzysz-
tof Kozłowski;

• podokręg nr 3/3 - ciąg walcowniczy 
DWDL – 4 (linia M2) - kandydat Jacek 
Bruzda;

Organizacje związkowe ustaliły zasady i wyznaczyły termin
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy
w ArcelorMittal Poland S.A.

• podokręg nr 3/4 - wykańczalnia kształ-
towników DWDL-6 - kandydat Mariusz 
Hutniczak;

• podokręg nr 3/5 - wykańczalnia szyn 
DWDL-5 - kandydat Mariusz Pietrusz-
ka;

• podokręg nr 3/6 - wykańczalnia grodzic 
i giętarnia DWDL-7 - kandydat Łukasz 
Urantówka;

• podokręg nr 3/7 - utrzymanie ruchu 
mechanicznego i elektrycznego (linia 
M1) - kandydat Tomasz Foltyno-
wicz;

• podokręg nr 3/8- utrzymanie ruchu 
mechanicznego i elektrycznego (linia 
M2) - kandydat - Zbigniew Bigaj;

Okręg Wyborczy nr 4 Zakład Energetycz-
ny PED złożony z  2 podokręgów:
• podokręg nr 4/1 -  dział elektryczny - 

kandydat Dariusz Porada; 
• podokręg nr 4/2 - dział energetyczny, 

ratownictwo gazowe oraz pozostałe  
jednostki organizacyjne podległe pod 
Dyrektora Zakładu - kandydat Woj-
ciech Kancelarczyk.

Okręg Wyborczy nr 5 Centralne Utrzyma-
nie Ruchu -  BU złożony z  5 podokręgów:
• podokręg nr 5/1 – BU31 serwis suwnic 

- kandydat Janusz Woźniak; 
• podokręg nr 5/2 – BU41 serwis AKPIA, 

WAG i klimatyzacje - kandydat Piotr 
Baran;

• podokręg nr 5/3 – BU51 gospodarka 
magazynowa - kandydat Janusz Du-
dała;

• podokręg nr 5/4 – BU61 remonty me-
chaniczne maszyn i urządzeń - kandydat 
Z d z i s ł a w 
Sobieraj; 

• podokręg nr 
5/5 – BU2 
diagnosty-
ka maszyn 
i urządzeń 
oraz pozo-
stałe  jed-
nostki or-
ganizacyjne 
p o d l e g ł e 
pod Dyrek-
tora Zakła-

W celu przeprowadzenia wyborów SIP 
w AMP oddział Dąbrowa Górnicza Organizacje 
Związkowe powołały Komisję Wyborczą w składzie: 

Mirosław Nowak - Przewodniczący• 
Adam Wdowiak   - Zastępca Przewodniczącego• 
Piotr Dylowski     - Zastępca Przewodniczącego• 
Robert Dębiec - Członek Komisji • 
Marusz Janus  - Członek Komisji • 
Halina Giemza  - Członek Komisji • 
Henryk Śliwa  - Członek Komisji • 
Kazimierz Gąsior - Członek Komisji • 
Marek Karoń  - Członek Komisji • 

Społeczna Inspekcja Pracy 
jest służbą społeczną pełnioną przez pra-
cowników, mającą na celu zapewnienie 
przez zakłady pracy bezpiecznych i hi-     
gienicznych warunków pracy oraz ochronę 
uprawnień pracowniczych, określonych w 
przepisach prawa pracy.

Społeczny Inspektor Pracy:
• kontroluje stan budynków, maszyn, 

urządzeń technicznych i sanitarnych oraz 
procesy technologiczne z punktu widze-
nia bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• kontroluje przestrzeganie przepisów pra-
wa pracy, w tym postanowień układów 
zbiorowych i regulaminów pracy, w 

s z c z e g ó l n o ś c i 
w  z a k r e -

sie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uprawnień pracowników związanych 
z rodzicielstwem, młodocianych i osób 
niepełnosprawnych, urlopów i czasu pra-
cy, świadczeń z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych;

• uczestniczy w kontroli przestrzegania w 
zakładzie pracy przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego;

• bierze udział w ustalaniu okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie 
z przepisami prawa pracy;

• bierze udział w analizowaniu przyczyn 
powstawania wypadków przy pracy, 
zachorowań na choroby zawodowe i 
inne schorzenia wywołane warunkami 
środowiska pracy oraz kontroluje stoso-
wanie przez zakłady pracy właściwych 

środków zapobiegawczych;

• uczestniczy w przeprowadzaniu 
społecznych przeglądów warunków pra-
cy,

• opiniuje projekty planów poprawy wa-
runków bezpieczeństwa i higieny pracy i 
planów rehabilitacji zawodowej oraz kon-
troluje realizację tych planów;

• podejmuje działania na rzecz aktyw-
nego udziału pracowników zakładów 
pracy w kształtowaniu właściwych wa-
runków bezpieczeństwa i higieny pra-
cy oraz oddziałuje na przestrzeganie 
przez pracowników przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

• wykonuje inne zadania określone w usta-
wie i w przepisach szczególnych.
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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

Po dwóch turach rozmów z rządem Solidarność zdecydowała o zorganizowa-
niu 17 listopada protestu w Warszawie. W ocenie Związku propozycje rządu 
nie gwarantują skutecznej realizacji jego postula-
tów. – Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, 
ale na rzecz realizacji naszych postulatów – powie-
dział podczas dyskusji szef Solidarności Piotr Duda.

Brak skutecznej realizacji postulatów 
17 listopada w Warszawie 
Solidarność organizuje manifestację!

„Propozycje rządu nie gwarantują skutecz-
nej realizacji postulatów Związku w zakre-
sie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, 
przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu 
polskiego społeczeństwa, groźbie upadło-
ści firm energochłonnych oraz nie wycho-
dzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących 
podwyżek dla pracowników zatrudnionych 
w szeroko pojętej sferze finansów publicz-
nych” – głosi uchwała Komisji Krajowej z 
dnia 11 października 2022 r. .
Uchwała przywołuje dwie tury rozmów z 
rządem, które odbyły się 22 września br. 
podczas posiedzenia w Zakopanem, jak i 
rozmów z premierem Mateuszem Mora-
wieckim 5 października w Warszawie.
„W tej sytuacji Komisja Krajowa podej-
muje decyzję o zorganizowaniu 17 listo-
pada br. w Warszawie  manifestacji ulicz-
nej” – czytamy w uchwale.
Solidarność żąda realizacji trzech podsta-
wowych postulatów:

systemowego powstrzymania wzrostu • 
cen energii uzyskiwanej ze wszystkich 
rodzajów surowców i nośników;
zapewnienia godziwego (systemowe-• 
go) wzrostu wynagrodzeń pracowni-
ków w szeroko rozumianej sferze fi-
nansów publicznych;
przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. eme-• 
rytur stażowych.

Decyzja o proteście nie zamyka drogi do 

porozumie-
nia. NSZZ  
„Solidarność” 
jak zawsze 
jest otwarta 
na rzeczo-
wy dialog, 
jednak bez 
zmiany sta-
nowiska rzą-
du wobec 
k luczowych 
pos tu la tów 
porozumie-
nie nie będzie 
możliwe.
- Z punk-
tu widzenia 
naszego re-
gionu bardzo 
ważne jest 
to, że pierw-
szy postulat 
tej ogólno-
polskiej akcji 
mówi o sys-
temowym po-
wstrzymaniu 
wzrostu cen 
energii. W 
tym żądaniu 
mieści się bo-

Pomoc przy stale rosnących kosztach utrzymania
Europejska kampania 
ws. wysokich kosztów życia

wiem cała gama postulatów wysuwanych 
w ostatnim czasie przez śląsko-dąbrow-
ską „Solidarność”, a dotyczących, ogólnie 
rzecz ujmując funkcjonowania sektora 
paliwo-energetycznego w naszym kraju – 
podkreślił po głosowaniu Dominik Kolorz, 
szef „Solidarności” w Regionie Śląsko-Dą-
browskim.      Źródło: solidarnosc.org.pl

7,8 proc. podwyżki? Takim sianem się 
wypchajcie! – to hasło happeningu, 
który odbędzie się w poniedziałek 17 
października w Warszawie. Organiza-
torem akcji jest „Solidarność” Pracow-
ników Sądownictwa i Prokuratury.

– To będzie protest w imieniu wszystkich 
pracowników szeroko pojętej sfery finansów 
publicznych. Przy inflacji przekraczającej 17 
proc. proponuje się nam podwyżki o 7,8 
proc. Przecież to kpina. To tak, jakby ktoś 
powiedział: „Słuchaj. Damy Ci podwyżkę i 
będziesz zarabiał tylko o 10 proc. mniej niż 
kilkanaście miesięcy temu”. Nasz postulat 
jest prosty. Chcemy podwyżek realnych, 
czyli 20-procentowego wzrostu płac – mówi 
Edyta Odyjas, przewodnicząca „S” Pracow-
ników Sądownictwa i Prokuratury.
                         Więcej: solidarnosckatowice.pl

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych rozpoczęła kampanię w spra-
wie wysokich kosztów życia w Europie.
W ramach kampanii EKZZ przez cały październik będzie informował i wspierał działania podej-
mowane przez poszczególnych członków, by zwrócić uwagę rządów krajowych oraz Unii Euro-
pejskiej na potrzebę pomocy pracownikom i ich rodzinom w poradzeniu sobie ze stale rosną-
cymi kosztami utrzymania. Są to m.in. manifestacje, pikiety, listy do rządów lub ministerstw, 
projekty reform, konferencje, webinary i inne działania edukacyjne. W ostatnich dniach odbyły 
się demonstracje w Bratysławie, Pradze i Rzymie, a planowane są m.in. konferencja w Chor-
wacji, wydarzenia w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemczech i Rumunii. Europejska i światowa 
federacja IndustriAll przygotowała specjalny webinar, a w Pradze w ramach Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbyło się nadzwyczajne spotkanie Grupy Pracowniczej 
nt. „Dialog społeczny w ramach zielonej transformacji”.   Źródło: solidarnosc.org.pl

Politycy dostaną 
od Związkowców 

siano!

ŻĄDA 3xP  

!

Przyjęcia ustawy
dot. emerytur 
stażowych !

Podniesienia wynagrodzeń 
w sferze �nansów 
publicznych !

Powstrzymania wzrostu 
cen energii !

OCZEKUJEMY  
ROZWIĄZAŃ 

SYSTEMOWYCH 

NSZZ
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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górni-
cza posiada w sprzedaży dla Członków Związku bilety do 

a q u a p a r k u 
N E M O

Koszt jednorazowego biletu - 8 zł Ilość sztuk przysługująca jednej 
osobie ograniczona - 4 szt./miesiąc. 
Bilety oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - 
budynek DAMM 4, pok nr 7, tel. 61-05.  
Ilość biletów jest ograniczona - 4 szt./miesiąc.

Wydaje MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza
Redakcja: Agnieszka Segda tel. 032 776 88 30,

Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Druk: Unidrux Sp. z o. o. Poligrafia 32 792-77-09  Nakład 1.000 egz.

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 ogra-
niczona do 2 sztuk. 

Kupony są dostępne przez cały 
miesiąc. 
 

 

                                                                        

 

     

                               

 

 

 

 

D o ł ą c z
d o  n a s
b o  wa r t o ! 
NSZZ Solidarność to największy 

Związek Zawodowy w AMP. 
Liczebność Związku to jego 

siła, która przekłada się                   
na konkretne efekty.

Przynależność do 

to pewność, stabilność                         
i szereg korzyści. 

To doświadczeni ludzie wraz 
ze wsparciem profesjonalnego 

biura prawnego.  To pomoc            
w przypadku problemów 

zawodowych, BHP, a także 
wsparcie w trudnych sytu-
acjach życiowych, w jakich 
pracownicy się znajdują.

Dlatego dołącz do nas,  
bo razem możemy więcej!

      BBIIEESSIIAADDAA  RROODDZZIINNNNAA  

  
 

Hotel Villa Verde                                 
  ul. Mrzygłodzka 273 w Zawierciu 

 
 

Program:  
 Godz. 17.00-21.00 – Paweł Golecki z zespołem 

 Mariusz Kalaga z zespołem 
Zespół ,,Bez Nazwy”  
 

 Godz. 21.30-24.00 – DJ  Piotr 
 

 

Kwota: 50,00 zł/os.  
Ilość miejsc ograniczona 

 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

1188  lliissttooppaaddaa  22002222rr.                                          
                                                            ggooddzz..  1177..0000--2244..0000  

Kwota: 50,00zł./os.  
Ilość miejsc ograniczona Zapisy wraz z wpłatą  

przyjmowane są u Przewodniczących KW 
 
 
 

 


