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Pracownicy spółki Consensus Com-
pany otrzymają 300 zł nagrody                   
z Funduszu Motywacyjnego Pracow-
ników. Porozumienie w tym zakresie  
zawarte zostało 23 listopada br. 
Dodatkowo w spółce uzgodniona zo-
stała nagroda z Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych w wy-
sokości 550 zł, 530 zł i 510 zł. 
Ponadto na wniosek strony społecznej 
pracodawca dodatkowo zapłaci za pra-
cę w Święta Bożego Narodzenia oraz 
Nowy Rok. Załoga otrzyma również 
tradycyjnego karpia.      Więcej str. 2

Nagroda 
za wkład pracy 

i nagroda EBITDA

Sprawy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, sytuacji produkcyjnej 
na poszczególnych zakładach, wybory oraz dalsze funkcjonowanie Społecz-
nej Inspekcji Pracy, a także kwestie płacowe - to główne zagadnienia, nad 
którymi debatowali Członkowie Międzyzakładowej Komisji dąbrowskiej So-
lidarności podczas posiedzenia w 
dniu 30 listopada br. 
Podczas posiedzenia przeprowa-
dzone zostało szkolenie w zakresie 
profilaktyki związanej z zapobie-
ganiem wypadkom w pracy oraz 
w drodze do i z pracy w zakładzie 
branży hutniczej oraz uroczyście 
podziękowano byłym Przewod-
niczącym Komisji spółek: Monice 
Pasierbek-Oljasz i Jarosławowi 
Majowi za trud i pracę włożoną na 
rzecz obrony godności pracowni-
ka.                            Więcej str. 3
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Dzień Pamięci Ofiar 
Stanu Wojennego
13 grudnia 2022 r.

13 grudnia br. dąbrowska Solidarność 
upamiętni Ofiary Stanu Wojennego      
w Polsce. Pod pamiątkowym krzyżem 
znajdującym się za bramą główną Ar-
celorMittal Poland S.A. odbędzie się 
spotkanie i złożone zostaną kwiaty. 
Uczestnicy uroczystości odwiedzą 
również pozostałe miejsca pamięci - 
krzyże postawione przez strajkującą 
załogę m.in. w Zakładach Walcowni 
(Średniej i Dużej), Zakładzie Wielkie 
Piece - Spiekalnia i Aglomerownia, w 
Tokarnii Walców (2) i dawnej walcow-
ni półwyrobów (P-11). Więcej str. 4

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

Sukces Solidarności w wyborach SIP
15 grudnia poznamy Zakładowego 
Społecznego Inspektora Pracy w AMP
Aż 20 Społecznych Inspektorów Pracy wybranych w ArcelorMittal Poland 
S.A. na nową kadencję 2023 - 2026 to kandydaci z ramienia NSZZ „Solidar-
ność. To duży sukces Związku biorąc pod uwagę, że w dąbrowskim oddziale 
AMP powołanych zostało 30 okręgów wyborczych, a w tym oddziale firmy 
funkcjonuje ok. 8 różnych organizacji związkowych. 
Komisja wyborcza wyznaczyła wybory Zakładowego Społecznego Inspek-
tora Pracy dąbrowskiego oddziału AMP na dzień 15 grudnia br.  Więcej str. 3

Dodatkowe 
pieniądze dla załogi 

spółki Consensus

Szczególne wyróżnienie dla naszego  Związkowca
Mirosław Nowak z nagrodą Głównego 
Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Mirosław Nowak - Zastępca 
Przewodniczącego MOZ NSZZ 
„Solidarność” ArcelorMittal Po-
land S.A. - Dąbrowa Górnicza 
uhonorowany został nagrodą 
Głównego Inspektora Pracy 
im. Haliny Krahelskiej. Nasz 
Przedstawiciel wyróżnienie 
otrzymał za osiągnięcia w za-
kresie ochrony pracy i ochrony 
zdrowia w środowisku pracy w 
dniu 17 listopada  br. na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 
  Więcej str. 4fot. M. Żegliński

Wraz z wynagrodzeniem za listopad 
br. pracownicy ArcelorMittal Poland 
S.A. otrzymają trzecią część nagro-
dy za wkład pracy oraz trzecią część 
nagrody za wynik EBITDA w łącznej 
wysokości 392 zł. 
Przypominamy również o dodatko-
wym świadczeniu z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych na 
Święta Bożego Narodzenia. Wysokość 
świadczenia uzależniona jest od do-
chodów w rodzinie.      Więcej str. 2

Na Komisji Międzyzakładowej...
Dziękując za trud i pracę na rzecz 
pracowników i Członków Solidarności
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Członkowie Międzyzakładowej Or-
ganizacji Związkowej NSZZ „Soli-
darność” ArcelorMittal Poland S.A. 
otrzymają upominek z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia w wysokości 
300 zł.

Członkowie dąbrowskiej Solidarności w ra-
mach upominku świątecznego będą mieli 
zasilone karty Edenred w kwocie 300 zł. 
Zasilenie kart nastąpi do 10 grudnia br. 
Nowi Członkowie Związku, którzy nie po-
siadają kart Edenred takie karty otrzy-
mają od Przewodniczących Komisji Za-
kładowych/Spółek. 
W przypadku problemu z kartą prosimy  
o kontakt z sekretariatem Związku - bu-
dynek związkowy pok. 6, tel. 61-05

C. d. ze str. 1      Zgodnie z podpisanym na 2022 r. porozumieniem płacowym uprawnieni 
pracownicy AMP wraz z wynagrodzeniem za listopad br. otrzymają trzecią część nagrody 
za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie spółki w roku 2021 w wysokości 250 
zł. oraz trzecią część nagrody za wynik EBITDA w wysokości 100 zł. Nagrody powyższe 
zostają zwiększone o wskaźnik przekroczenia zakładanego w biznesplanie wyniku za 10 
m-cy 2022 r. i w sumie wyniosą 392 zł. dla każdego uprawnionego pracownika.
Pomimo trudnej obecnie w AMP sytuacji pracownicy otrzymają pełną nagrodę wraz 
z jej niewielkim - ale jednak - przekroczeniem, co wynika głównie z dużych zysków 
osiągniętych w I półroczu.  
Wypłata nagród nastąpi do 10 grudnia br. 
Przypominamy również, iż na wystąpienie związków zawodowych GKŚS podjęła decy-
zję o wypłacie dodatkowego świadczenia socjalnego w kwocie: 

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. • 

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 

W dniu 22 listopada br. dąbrowska Solidarność wystąpiła do pracodawców: 
HK Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Sp. z o. o. w Suwałkach oraz ArcelorMit-
tal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. o wypłacenie pracownikom nagro-
dy rocznej w wysokości 1.000 zł.  
Solidarność  w swoim wystąpieniu wniosła  o wypłacenie nagrody rocznej w wysokości 
1.000 zł/pracownika wraz z wypłatą wynagrodzenia za pracę za listopad 2022 r.
We wniosku Przewodniczący Związku podkreślił, że pomimo iż po raz pierwszy od 
wielu lat nagroda roczna nie została ujęta w Porozumieniu płacowym zawartym na ten 
rok - w trakcie negocjacji płacowych pracodawca nie wykluczał wypłacenia nagrody 
motywującej pracowników do osiągania jak najlepszych wyników finansowo – produk-
cyjnych i w zakresie bezpieczeństwa. 
Nagroda roczna była warunkowana zrealizowaniem przez spółkę podstawowych 
wskaźników: budżetowanej EBITDA, budżetowanej wielkości sprzedaży i BHP. Dzięki 
wzmożonemu wysiłkowi pracowników firma osiągnęła dobre wyniki finansowe za 10 

miesięcy 2022 r., w związku z czym w ocenie Solidarności                  
w pełni zostały zrealizowane wskaźniki warunkujące wypła-
cenie nagrody rocznej. 

C. d. ze str. 1       Podczas spotkania negocjacyjnego strony uzgodniły wypłatę z 
rocznego Funduszu Motywacyjnego nagrody w wysokości 300 zł dla wszyst-
kich pracowników spółki, będących w zatrudnieniu na dzień 30 listopada br. Nagroda 
zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad br. 
Ze względu na wielkość nagrody podjęto decyzję o odstąpieniu od dotychczas stosowanych 
kryteriów różnicujących jej wysokość. Jak podkreśliła Prezes spółki uzasadniając możli-
wości spółki wypłaty dodatkowych środków - ten rok jest wyjątkowo niekorzystnym dla 
firmy. Duży problem stanowi bardzo wysoka inflacja i wciąż rosnące i tak już wysokie ceny 
żywności. Przedsiębiorstwo musi się również przygotować pod kątem zmian wynagrodzeń 
od 1 stycznia 2023 r., które wymusza rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
Na wystąpienie związków zawodowych pracodawca podjął decyzję o uruchomieniu 
nagrody motywacyjnej dla pracowników zatrudnionych w Święta Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok, tj. w dniach:

24 grudnia br. od godz. 14.00 do 27 grudnia br. do godz. 6.00;• 
31 grudnia br. od godz. 14.00 do 2 stycznia 2023 r. do godz. 6.00• 

w wysokości 120 zł brutto za każde przepracowane 8 godzin niezależnie od jed-
nostki organizacyjnej. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy spółki otrzy-
mają - wzorem lat ubiegłych - po dwa karpie. 
Ponadto w Consensusie Komisja Socjalno-Mieszkaniowa uzgodniła nagrodę z ZFŚS, któ-
rej wysokość została zróżnicowana w zależności od płacy pracownika:

przy płacy zasadniczej 3.010,00 - 3.400,00 zł brutto - 550 zł;• 
przy płacy zasadniczej 3.401,00 - 4.000,00 zł brutto - 530 zł;• 
przy płacy zasadniczej powyżej 4.000 zł brutto - 510 zł.• 

Paczki mikołajkowe dla dzieci Człon-
ków MOZ NSZZ „Solidarność” dą-
browskiego oddziału ArcelorMittal 
Poland S.A. wydawane są od 29 listo-
pada br. 
P r z y p o m i n a -
my Członkom  
Związku, iż 
paczki mikołaj-
kowe wydawane 
są od wtorku 29 
listopada br.  do 
31 stycznia 2023 
r. w sekretaria-
cie  Związku - 
DAMM 4, pok. nr 
6 w godzinach 
7.00 - 15.00. 
Przy odbiorze upominku niezbędne jest 
okazanie dokumentu potwierdzającego 
tożsamość.
Akcją mikołajkową objęte są dzieci, które 
urodziły się w okresie od 1 stycznia 2007 
r. do 31 października br., a ich rodzi-
ce (opiekunowie prawni) dostarczyli do 
Związku akt urodzenia. 

Paczki mikołajkowe
 z Solidarności

dla dzieci 

Informujemy Członków Międzyza-
kładowej Komisji MOZ NSZZ „Soli-
darność” ArcelorMittal Poland S.A. 
- Dąbrowa Górnicza, iż kolejne po-
siedzenie MK odbędzie się 21 grud-
nia o godz. 8.00 i połączone zostanie 
ze spotkaniem opłatkowym. 
Obecność Członków MK na posiedzeniu 
jest obowiązkowa.

Fundusz Motywacyjny, socjalny i świąteczny karp
Dodatkowe pieniądze dla załogi 
spółki Consensus Company

Międzyzakładowa 
Komisja w grudniu

Spółka spełnia kryteria wypłaty dodatkowych środków
Wystąpienie o nagrodę roczną 
w AMDSP i POM Suwałki

Spółka nie osiągnęła zakładanych wyników 
Nagroda za wkład pracy 
i nagroda EBITDA w AMP

Upominek świąteczny
dla Członków 
Solidarności
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postojowe

 
Mirosław Nowak - Zastępca Przewodniczącego 
MOZ NSZZ „Solidarność” w ArcelorMittal Poland S.A.:
- Tegoroczne wybory Społecznych Inspektorów Pracy 
można śmiało nazwać sukcesem Solidarności. Aż 20 na 
30 wybranych Inspektorów to osoby wystawione przez 
nasz Związek. Zaufanie, jakim pracownicy nas obdarzy-
li jest dla nas ważne i pokazuje, że załoga dostrzega 
ogrom pracy, jaki  podejmujemy czy to przez SIP czy też 
przez Solidarność na różnych forach na rzecz poprawy 
warunków pracy. Ale to też duża odpowiedzialność, czego 
mamy świadomość. 
Jako koordynator SIP w AMP serdecznie dziękuję wszyst-
kim pracownikom za mobilizację i udział w wyborach. 
Zapewniam, że bezpieczeństwo w pracy jest dla nas rze-
czywistym, a nie tylko hasłowym priorytetem. Wierzę, że powołani SIP będą z 
pełnym zaangażowaniem dla nas wszystkich pracować. 

• podokręg nr 5/5 – BU2 diagnosty-
ka maszyn i urządzeń oraz pozostałe  
jednostki organizacyjne podległe pod 
Dyrektora Zakładu - SIP: Michał Ren-
cicki (NSZZ „S”).

Okręg Wyborczy nr 6 Biuro Jakości i Roz-
woju Produktów:
• podokręg nr 6/1 - laboratorium che-

miczne oraz zarządzanie jakością, Za-
kład Wielkie Piece i Stalownia - SIP: 
Jarosław Czworowski (NSZZ „S”);

• podokręg nr 6/2 - laboratorium ba-
dań mechanicznych oraz pozostałe 
jednostki organizacyjne podległe pod 
Dyrektora Zakładu - SIP: Romuald 
Kuliński (NSZZ „S”).

Okręg Wyborczy nr 7 Wydział Gospo-
darki Walcami - podokręg nr 7/1 – go-
spodarka walcami - SIP: Andrzej Lech 
(NSZZ „S”).
Okręg Wyborczy nr 8 Biura i jednostki 
organizacyjne Administracji:
• podokręg nr 8/1 – GM, Automatyka, 

Informatyka przemysłowa i modele - 
SIP: Paweł Kucharski (ZZ Młodzie-
żowy);

• podokręg nr 8/2 - Straż Pożarna - SIP: 
Wojciech Trepka (NSZZ „S”);

• podokręg nr 8/3 - Biuro Ochrony Bra-
my - SIP Iwona Kwas (MZZ PAM); 

• podokręg nr 8/4 - pozostałe jednostki 
organizacyjne Administracji - SIP: Ma-
riusz Mazur (NSZZ „S”).

Komisja Wyborcza Społecznej In-
spekcji Pracy wyznaczyła termin 
wyborów Zakładowego Społecznego 
Inspektora Pracy dąbrowskiego od-
działu ArcelorMittal Poland S.A. na 
dzień 15 grudnia 2022 r.  

C. d. ze str. 1    W wyniku przeprowa-
dzonych wyborów Społecznymi Inspek-
torami w poszczególnych podokręgach 
zostali: 
Okręg Wyborczy nr 1 - Zakład Wielkie 
Piece:
• podokręg nr 1/1 - baza, wsad, aglome-

rownia, spiekalnia – technolodzy - SIP: 
Adam Strzeszkowski (NSZZ „S”);

• podokręg nr 1/2 - baza, wsad, aglome-
rownia, spiekalnia – Utrzymanie Ruchu 
- SIP: Piotr Kowynia (MZZ PAM);

• podokręg nr 1/3 - Wielkie Piece, na-
miarownia – technolodzy oraz pozo-
stałe jednostki organizacyjne podległe 
pod Dyrektora Zakładu - SIP: Marcin 
Bańcerek (MZZ PAM);

• podokręg nr 1/4 - Wielkie Piece, na-
miarownia – Utrzymanie Ruchu  - SIP: 
Adam Sobczyk (MZZ PAM).

Okręg Wyborczy nr 2 Zakład Stalownia:
• podokręg nr 2/1 -  wapnialnia - SIP: 

Marian Kowalik (NSZZ „S”);
• podokręg nr 2/2 -  COS, wykańczalnia 

- SIP: Strzępka Rafał (Hutnik);
• podokręg nr 2/3 - konwertory, wsad, 

obróbka poza piecowa, kadzie oraz 
pozostałe  jednostki organizacyjne 
podległe pod Dyrektora Zakładu - SIP: 
Kadłubiec Łukasz (Hutnik);

• podokręg nr 2/4 - Utrzymanie Ruchu - 
SIP: Waldemar Sikora (NSZZ „S”).

Okręg Wyborczy nr 3 Zakład Walcowni 
DWD:
• podokręg nr 3/1 - piece pokroczne 

oraz pozostałe  jednostki organizacyj-
ne podległe pod Dyrektora Zakładu - 
SIP: Jacek Jankowiak (NSZZ „S”);

• podokręg nr 3/2 - ciąg walcowniczy 
DWDL-3 (linia M1) - SIP: Arkadiusz 
Krawczyk (Solidarność 80);

• podokręg nr 3/3 - ciąg walcowniczy 
DWDL – 4 (linia M2) - SIP: Tomasz 
Tymiński (MZZ PAM);

• podokręg nr 3/4 - wykańczalnia kształ-
towników DWDL-6 - SIP: Mariusz 
Hutniczak (NSZZ „S”);

• podokręg nr 3/5 - wykańczalnia szyn 
DWDL-5 - SIP: Mariusz Pietruszka 

Sukces Solidarności w wyborach SIP
15 grudnia poznamy Zakładowego 
Społecznego Inspektora Pracy w AMP

(NSZZ „S”);
• podokręg nr 3/6 - wykańczalnia gro-

dzic i giętarnia DWDL-7 - SIP: Łukasz 
Urantówka (NSZZ „S”);

• podokręg nr 3/7 - utrzymanie ruchu 
mechanicznego i elektrycznego (li-
nia M1) - SIP: Tomasz Foltynowicz 
(NSZZ „S”);

• podokręg nr 3/8 - utrzymanie ruchu me-
chanicznego i elektrycznego (linia M2) - 
SIP: Zbigniew Bigaj (NSZZ „S”).

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

SIP: Dariusz Porada (NSZZ „S”); 
• podokręg nr 4/2 - dział energetyczny, 

ratownictwo gazowe oraz pozostałe  
jednostki organizacyjne podległe pod 
Dyrektora Zakładu - SIP: Marek Kul-
piński (ZZ Hutnik).

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

- SIP: Janusz Woźniak (NSZZ „S”); 
• podokręg nr 5/2 – BU41 serwis AKPIA, 

WAG i klimatyzacje - SIP: Piotr Baran 
(NSZZ „S”);

• podokręg nr 5/3 – BU51 gospodarka 
magazynowa - SIP: Janusz Dudała 
(NSZZ „S”);

• podokręg nr 5/4 – BU61 remonty me-
chaniczne maszyn i urządzeń - SIP: 
Zdzisław Sobieraj (NSZZ „S”);

Na Komisji Międzyzakładowej...
Dziękując za trud i pracę na rzecz 
pracowników i Członków Solidarności Pracodawca nadal nie jest gotowy do 

podjęcia negocjacji podwyżek płac 
na 2023 r. Pomimo, że wystąpienie 
strony społecznej miało miejsce 19 
października br. a ZUZP nakłada ter-
min uzgodnienia podwyżek płac na 
koniec grudnia - pracodawca do dnia 
dzisiejszego nie przedstawił swojej 
propozycji w tym zakresie. 
Powodem tego - jak informuje - są nie 
zakończone prace nad budżetem spółki 
na 2023 r. i brak jego zatwierdzenia ze 
względu na zmienną sytuację rynkową, 
ciągłe zmiany planów produkcyjnych 
przekładające się na koszty spółki i pla-
nowany poziom 
zatrudnienia.

Pracodawca nie jest 
gotowy do podjęcia 
rozmów płacowych

C. d. ze str. 1      Członkowie MK poruszyli szereg tematów związanych z BHP, a szczegól-
ne obawy wyartykułowali pod kątem zagrożeń związanych ze złym stanem technicznym 
dachów hal, które szczególnie teraz - w okresie jesienno-zimowym są dodatkowo obcią-
żane opadami atmosferycznymi. Dużo uwagi poświęcono również sprawom płacowym,  
zwracając uwagę na oczekiwania pracowników w zakresie wzrostu płac w roku 2023.
Pozytywną informacją jest, iż pracodawca przygotowuje się do wznowienia pracy Wiel-
kiego Pieca nr 3, które ma nastąpić w okresie 10-20 grudnia br.  W związku z tym do 10 
grudnia br. mają zostać zakończone wszelkie prace naprawcze i przygotowawcze prze-
prowadzane na WP3. W I połowie 2023 r. produkcja nadal będzie prowadzona jednak 
jednym Wielkim Piecem, ze względu na planowany gruntowny remont WP2, którego 
zakończenie przewidywane jest z końcem czerwca 2023 r. Wg założenia remont ten 
wydłuży żywotność WP2 do 2035 r. 
Przewodniczący Związku omówił również plany pracodawcy w zakresie dekarbonizacji, w 
ramach których w dąbrowskim oddziale spółki mają powstać piece elektryczne: jeden   
o pojemności 300 t. - na potrzeby segmentu wyrobów płaskich oraz dwa mniejsze - o 
poj. 150 t. - dla segmentu wyrobów długich. 
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Szczególne wyróżnienie dla naszego  Związkowca
Mirosław Nowak z nagrodą Głównego
Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
C. d. ze str. 1       17 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej, statuetek Pracodawca - organiza-
tor pracy bezpiecznej, nagrody im. Romana Giedrojcia. Uhonorowani zostali także 
najaktywniejsi społeczni inspektorzy pracy.  
Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, 
prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik 
i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. 
Miło nam poinformować, iż w tym roku w tym zacnym gronie uhonorowanych nagrodą 
im. Haliny Krahelskiej znalazł się przedstawiciel naszego Związku - Mirosław Nowak. 
Statuetkę wraz z dyplomem otrzymał z rąk Głównego Inspektora Pracy - Pani Katarzy-
ny Łażewskiej – Hrycko. 
Ponadto nagrodę otrzymali:

prof. dr hab. Joanna Ju-• 
rewicz  
dr inż. Joanna Kamińska• 
Marlena Maląg• 
Krzysztof Michałkiewicz• 
Leszek Miętek  • 
Adam Ogrodnik• 
Krystyna Ptok • 
Zbigniew Rawicki• 
Grzegorz Piotr Szałas• 

Halina Krahelska urodziła się 
w 1886 r. w Odessie. W la-
tach 1912 - 1917 za niele- galną działalność została zesłana na Syberię. W 1919 
r. - po przyjeździe do Polski aktywnie pracowała w ramach inspekcji pracy szczególnie 
skupiając się na ochronie zdrowia kobiet oraz pracowników młodocianych. Pełniła rolę 
zastępcy Głównego Inspektora Pracy w latach 1927 - 1931. Podczas II wojny światowej 
działała w Wojskowym Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła w obozie koncentracyj-
nym Ravensbrück w 1945 r. Halina Krahelska była autorką wielu opracowań  z zakresu 
ochrony pracy, a przed samą przed śmiercią napisała „Wytyczne w sprawie organizacji 
Inspekcji Pracy w Polsce Niepodległej po II-giej Wojnie Światowej”. Nagroda im. Haliny 
Krahelskiej ustanowiona została  przez Głównego Inspektora Pracy w 1989 r. 

fot. M. Żegliński

16 grudnia br. odbędą się uroczyste obchody upamiętniające pacyfikację 
Kopalni Wujek, podczas której od milicyjnych kul śmierć poniosło 9 prote-
stujących górników, a kilkudziesięciu innych zostało rannych. Wydarzenia 
w kopalni stanowiły największą tragedię wprowadzonego w Polsce w 1981 
r. stanu wojennego. 

Obchody kolejnej, 41 rocznicy pacyfikacji Kopalni Wu-
jek to ważne wydarzenie w kalendarzu. Tegoroczny 
program uroczystości przedstawia się następująco:

godz. 13.00 - Msza św. w kościele pw. Podwyższe-• 
nia Krzyża Świętego (Katowice, ul. Piękna 8);
godz. 14.15 - przemarsz pod Krzyż - Pomnik Górników • 
Poległych 16 grudnia 1981 (ul. Wincentego Pola);
godz. 14.45 - uroczystości pod Krzyżem - Pomni-• 
kiem Górników Poległych 16 grudnia 1981 r. (Plac 
NSZZ Solidarność):

- wystąpienia zaproszonych gości
- Apel Poległych
- składanie wieńców przez rodziny poległych górni-

ków oraz oficjalne delegacje. 
Jak co roku - dąbrowska Solidarność organizuje wyjazd na 
obchody w dn. 16 grudnia br. o godz. 11.45 - spod budynku 

związkowego DAAM 4. Prosimy osoby 
zainteresowane wyjazdem o zgłosze-
nia w sekretariacie Związku - budynek 
związkowy pok. nr 6, tel. 61-05. 
Obchody organizowane są pod Patro-
natem Narodowym Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości. 
W dniu 11 listopada br. w Katowicach 
odbył się Bieg Niepodległości im. Dzie-
więciu z „Wujka”, w którym uczestnicy 
oddali hołd bohaterom. Wzięło w nim 
udział ponad 300 zawodników. 

C. d. ze str. 1     Serdecznie zapraszamy 
na spotkanie upamiętniające wprowadze-
nie w Polsce stanu wojennego i strajku 
okupacyjnego w Hucie Katowice, które 
odbędzie się dnia 13 grudnia 2022 r. Po 
41 latach od tych tragicznych wydarzeń 
Solidarność odda hołd ofiarom stanu wo-
jennego w Polsce. 
To tutaj, w naszym zakładzie pracy podczas 
stanu wojennego przez hutników prowa-
dzony był jeden z najdłuższych strajków, 
który trwał od 13 do 23 grudnia  1981 r. 
Program uroczystości:

10.00  modlitwa przy Krzyżu  Pamię-• 
ci znajdującym się za bramą główną 
dawnej Huty Katowice;
10.15 - 11.00 złożenie kwiatów pod • 
krzyżami z okresu stanu wojennego na 
terenie Huty Katowice.

Zachęcamy również 
do udziału w akcji 
Zapal Światło Wolno-
ści, w ramach której 
13 grudnia o godz. 
19.30 w oknach milio-
nów domów, urzędów 
szkół i innych insty-
tucji zapłoną świece 
– symbol upamiętnia-
jący ofiary stanu wo-
jennego.
Wirtualny znicz moż-
na również zapalić na 
stronie: swiatlowolno-
sci.ipn.gov.pl.

Dzień Pamięci Ofiar 
Stanu Wojennego
13 grudnia 2022 r.

Cześć pamięci Bohaterom!
41 rocznica pacyfikacji Kopalni Wujek

Pracodawca Sanpro Synergy wystą-
pił do Solidarności o zmianę wyso-
kości odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych poprzez jego 
obniżenie do 5% podstawy oblicze-
nia z jednoczesnym zawieszeniem 
na 2023 r. 
Pracodawca wystąpił do dąbrowskiej So-
lidarności o obniżenie podstawy oblicze-
nia oraz zawieszenie na 2023 r. odpisu 
na ZFŚS. Pismo w tej sprawie wystoso-
wane zostało 24 listopada br. 
W uzasadnieniu wystąpienia pracodaw-
ca zwrócił uwagę na drastyczny spadek 
zatrudnienia pracowników w spółce przy 
jednocześnie bardzo wysokiej kwocie 
zgromadzonej na kocie ZFŚS.  Zgroma-
dzone środki - jak podkreśla - są wię-
cej niż wystarczające na zabezpieczenie 
świadczeń socjalnych na kolejne lata. 
Przedstawiciel spółki zwrócił również 
uwagę na coraz trudniejszą sytuację 
gospodarczą, z którą spółka Sanpro Sy-
nergy się boryka. Z powodu wysokiej 
inflacji i bardzo wysokich kosztów funk-
cjonowania firmy zaistniała konieczność 
podjęcia działań optymalizacyjnych, 
które mają na celu umożliwienie praco-

dawcy utrzymać 
miejsca pracy. 

Sanpro Synergy 
wnioskuje 

o zmianę wysokości 
odpisu na ZFŚS 
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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

Ruszyły prace nad powołaniem roboczego Zespołu do spraw wypracowania 
porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową 
NSZZ „Solidarność”. 23 listopada br. na zaproszenie szefa Kancelarii Premiera 
Marka Kuchcińskiego odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. Zgodnie z 
ustaleniem po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, które miało 
miejsce 17 listopada br. po odwołanej manifestacji „Marsz Godności”, zespół 
taki ma ukonstytuować się do końca listopada.

Zespół roboczy ds. wypracowania porozumienia 
Osiem obszarów negocjacji 
Rząd - Solidarność   

Grupą negocjacyjną z ramienia Związ-
ku pokieruje Henryk Nakonieczny, czło-
nek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, odpowiedzialny za dialog 
społeczny i działy merytoryczne Komisji 
Krajowej. Na czele strony rządowej stanie 
minister Marek Kuchciński, szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. 
Zgodnie z ustaleniami rozmowy będą 
toczyły się w ośmiu następujących ob-
szarach:

Wsparcia przedsiębiorstw energo-1. 
chłonnych w związku z wysoką dyna-
miką cen nośników energii i gazu.
Zmian w systemie polityki energe-2. 
tycznej Polski.
Wzrostu wynagrodzeń dla pracowni-3. 
ków zatrudnionych w sferze finansów 
publicznych w 2023 roku oraz zmian 
systemowych w kształtowaniu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budże-
towej z uwzględnieniem oświaty.
Odmrożenia odpisu na Zakładowy 4. 

Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wyłączenia dodatku za pracę w wa-5. 
runkach szkodliwych dla zdrowia, 
szczególnie uciążliwych lub niebez-
piecznych z płacy minimalnej.
Zmian systemowych w funkcjonowa-6. 
niu oraz finansowaniu Domów Pomocy 
Społecznej.
Ochrony pracowników podlegających 7. 
szczególnej ochronie, w tym działaczy 
związkowych.
Zmiany ustawy o emeryturach i ren-8. 
tach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych – emerytury stażowe oraz 
uchylenia wygaszania emerytur po-
mostowych.

Pełen skład osobowy zespołu roboczego 
zostanie podany w późniejszym terminie. 
Przewiduje się również powołanie podze-
społów problemowych. Zadaniem zespo-
łu jest wypracowywanie porozumienia 
pomiędzy Związkiem i Rządem RP.
                           Źródło: solidarnosc.org.pl

Rada Dialogu Społecznego ma zostać 
przekształcona w Urząd ds. Dialogu 
Społecznego. Tak wynika z założeń 
do nowelizacji ustawy o RDS, która 
została przedstawiona przez part-
nerów społecznych na plenarnym 
posiedzeniu Rady. – To wieloletni 
postulat Solidarności – przypomina 
Piotr Duda, szef Solidarności i współ-
przewodniczący RDS.
Podczas posiedzenia plenarnego RDS w 
Pałacu Prezydenckim partnerzy społecz-
ni w obecności prezydenta RP Andrzeja 
Dudy przedstawili założenia nowelizacji 
ustawy o RDS. Zgodnie z jej założeniami 
Rada ma zostać przekształcona w nieza-
leżny urząd ds. dialogu społecznego. To 
oznacza wzmocnienie dialogu trójstron-
nego i realizację wieloletniego postulatu 
Solidarności, zmierzającego do zwięk-
szenia roli partnerów społecznych w pro-
cesie tworzenia i zmian w prawie.
Co ważne, do takiego rozwiązania jest 
zgodność wśród partnerów społecznych. 
O postępach prac nad nowelizacją będzie-
my informować na bieżąco.
                        Źródło: solidarnosc.org.pl

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” po-
stulowała o zwiększenie stawek diet w 
związku ze wzrostem inflacji.
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w spr. 
należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorzą-
dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej od dnia 29 listopada br. 
podwyższone zostają stawki diety w podróży 
zagranicznej. Zmiana nie dotyczy podróży 
do wszystkich krajów, objęła jednak więk-
szość krajów zachodniej i północnej Europy.   
Ponadto od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie 
stawka diety przysługującej pracownikom 
podróżującym służbowo w kraju i będzie 
wynosiła 45 zł.
Zmiany stawek diet oznaczają podwyż-
szenie limitów zwrotów kosztów za noc-
legi - 67,5 zł/nocleg a maksymalny koszt 
noclegu potwierdzony rachunkiem - 900 
zł w podróży krajowej. Stawka ryczałtu 
na pokrycie kosztów dojazdu komunika-
cją miejską wyniesie 9zł/dzień.

Nowe stawki diet w 
podróżach służbowych

Pracodawca Przyjazny Pracownikom - laureaci 2022 
Podziękowanie dla pracodawców 
wychodzących ponad przeciętność
Za nami wręczenie statuetek i certyfikatów wyróżnionym pracodawcom XIV edycji 
konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, które odbyło się w Pałacu Prezy-
denckim. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda, przewodniczący KK 
NSZZ „S” Piotr Duda, członkowie prezydium KK i liczni zaproszeni goście. 
- Nie będę oryginalny i jak co roku powtórzę słowa przy okazji tej ważnej dla mnie 
uroczystości o wyjątkowości tego konkursu. To jedyny taki konkurs w naszym kraju, a 
nie słyszałem o takim w Europie i świecie, o konkursie, gdzie to pracownicy nagradzają 
pracodawców. To dla nas wielka wartość. Warto przypomnieć, że to pod honorowym 
patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego rozpoczął się konkurs, który dzisiaj ma już 
swoją historię, bo spotykamy się po raz czternasty, aby podziękować pracodawcom, 
którzy wychodzą ponad przeciętność, którzy stosują przepisy prawa pracy, stosują się 
do ustawy o związkach zawodowych. Mogłoby się wydawać, że to powinien być stan-
dard, niestety tak nie jest, dlatego to dla nas tak ważne, by wynosić na piedestał tych 
pracodawców, którzy są wielkim pozytywnym przykładem dla nas, dla związkowców, ale 
także dla pracowników w naszym kraju – powiedział przewodniczący Piotr Duda. 
Tegorocznymi laureatami konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zostali:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wrocław       • 
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku • 
Zakłady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego Sp. z o.o. Kruszwica• 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu• 
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku • 

RDS stanie się 
urzędem ds. dialogu 

społecznego. 
Są założenia 

nowelizacji ustawy

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. • 
Wodociągi Miasta Krakowa S.A. • 
SPOŁEM PSS w Olkuszu • 
Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne • 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku • 
CMC Poland Sp. z o.o. Zawiercie • 
Tenneco Automotive Eastern Europe • 
Sp. z o.o. Gliwice
Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodocią-• 
gów i Kanalizacji
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z • 
o.o. Ostrowiec Świętokrzyski 
NSK Bearings Polska S.A. Kielce • 
Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o • 
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol”• 
Spółdzielnia Pracy Transportu Mleczar-• 
skiego Sanok     Źródło: solidarnosc.org.pl
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MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMit-
tal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza posiada w sprzedaży dla Człon-
ków 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!


