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12 grudnia br. odbyło się pierwsze 
spotkanie negocjacyjne w ramach 
podwyżek płac dla pracowników spół-
ki Kolprem w 2023 r. Rozmowy prowa-
dzone były na wystąpienie organizacji 
związkowych działających w spółce. 
Pracodawca nie przedstawił własnej 
propozycji wzrostu wynagrodzeń. 
Organizacje związkowe funkcjonujące 
w Kolpremie w dniu 15 listopada przed-
stawiły pracodawcy stanowisko płacowe 
wnosząc jednocześnie o rozpoczęcie roz-
mów w tym zakresie.    Więcej str. 2

WP3 uruchomiony 
zostanie z początkiem 

stycznia 2023 r.

Kwotę średnio 200 zł/pracownika oraz nagrodę w wysokości 1.000 zł dla 
każdego zatrudnionego w ArcelorMittal Poland S.A. zaproponował pra-
codawca w ramach podwyżek wynagrodzeń na 2023 r. Pomimo, iż padły 
zapewnienia, że są to wielkości wyjściowe do negocjacji - przedstawio-
ne stanowisko pracodawcy jest znacznie poniżej oczekiwań organizacji 
związkowych. 
Po długich oczekiwaniach na wystąpienie strony społecznej w zakresie wzrostu płac 
pracowników AMP w 2023 r., które miało miejsce 19 października br. - pracodawca w 
dniu 8 grudnia przedstawił swoją propozycję w tym zakresie. 
Stanowisko pracodawcy zakłada podniesienie płac pracowników spółki średnio o 200 
zł oraz wypłatę nagrody w wysokości 1.000 zł.                            Więcej str. 3
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Negocjacje płacowe  
w spółce Kolprem

Termin uruchomienia Wielkiego Pie-
ca nr 3 został przesunięty na począ-
tek stycznia 2023 r. 
WP3 został technicznie przygotowany do 
uruchomienia od 12 grudnia br. Pomimo 
wcześniejszych zapowiedzi, iż jego uru-
chomienie nastąpi jeszcze w tym roku 
- między 10 a 20 grudnia - tak się nie 
stanie.                        Więcej str. 2

Chęć wprowadzenia zmian płacowych od stycznia  
Stanowisko płacowe pracodawcy 
znacznie poniżej oczekiwań  

Uzgodniony został Regulamin Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
dla pracowników ArcelorMittal Poland 
S.A.  na 2023 r. Pomimo początkowych  
rozbieżności stronom udało się za-
wrzeć porozumienie w zakresie świad-
czeń socjalnych, dzięki któremu już 
od stycznia 2023 r. pracownicy mogą 
ubiegać się m.in o dofinasonowania.  
Podczas spotkań negocjacyjnych strony 
osiągnęły konsensus w zakresie świadczeń 
socjalnych, jakie będą w AMP obowiązywać 
w 2023 r. To dobra wiadomość zważywszy, 
iż dzieci z woj. śląskiego już w styczniu mają 
ferie zimowe, więc rodzice mogą ubiegać się 
o ich dofinansowanie.         Więcej str. 2    

Jest Regulamin ZFŚS
dla pracowników 
AMP na 2023 r. 

5 grudnia br. Solidarność wystąpiła do ArcelorMittal Poland S.A. o zawarcie 
porozumienia społecznego zawierającego gwarancje stabilności zatrudnie-
nia i wynagrodzeń pracowników w okresie dekarbonizacji procesu produkcji. 
Pod pismem podpisał się również Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pra-
cowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. 
Solidarność mając na uwadze planowaną w AMP zmianę procesu produkcji stali pod 
kątem jego dekarbonizacji oraz planowanym o dużej wartości dofinansowaniem tej 
inwestycji z programów rządowych wypracowała projekt porozumienia społecznego 
zawierającego gwarancje utrzymania miejsc pracy, zapewnienia stabilności zatrud-
nienia i wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Ppoland S.A. w okresie przeprowa-
dzanej transformacji. 
Zapowiadane przez rząd ogromne wsparcie przedsiębiorstwa ze środków pomocy pu-
blicznej zdaniem Solidarności bezsprzecznie musi zostać powiązane ze stabilnością w 
obszarze socjalnym spółki.                                                      Więcej str. 3

Projekt umowy społecznej przekazany pracodawcy
Związki zawodowe chcą gwarancji
na czas dekarbonizacji

Cicha noc, święta noc 
- na ten wyjątkowy czas,

najserdeczniejsze życzenia 
błogosławieństwa Bożej Dzieciny,

świąt spędzonych w ciepłym rodzinnym gronie,
a na cały  2023 rok zdrowia, wszelkiej pomyślności
 i obfitości w sukcesy zarówno w życiu prywatnym, 

jak i zawodowym  
wszystkim pracownikom oraz ich rodzinom życzy:

Przewodniczący, Prezydium, 
Międzyzakładowa Komisja

oraz redakcja WZ
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C. d. ze str. 1      Termin uruchomienia dąbrowskiego pieca przesunięty został na po-
czątek stycznia 2023 r. Decyzja ta - jak wyjaśnił pracodawca - podyktowana została 
sytuacją rynkową - brakiem ożywienia i popytu, co z kolei przekłada się na bardzo 
niski portfel zamówień. 
Pracodawca zapewnił, iż nie ma żadnych zmian co do samej decyzji o uruchomieniu 
WP3, przesunięciu jedynie ulega jego termin. Nie ma również zmian co do planowa-
nego remontu dąbrowskiego WP2, który ma zostać rozpoczęty z początkiem marca 
2023 r. Przed rozpoczęciem wygaszania WP2 piec nr 3 musi jednak pracować stabil-
nie. Jak przekazał pracodawca - licząc od daty uruchomienia WP3 do daty wygasze-
nia WP2 do remontu potrzebny jest przedział min. 5 tygodni.
Pomimo zapewnień o uruchomieniu WP3 przekazana informacja o przesunięciu jego 
terminu zaniepokoiła stronę społeczną. Podobnie bowiem sytuacja przedstawiała się 
w krakowskim oddziale AMP, gdzie ostatecznie podjęta została decyzja o nieurucha-
mianiu pieca. Pracodawca deklaruje, że docelowo w AMP planowany jest powrót do 
produkcji dwoma wielkimi piecami.   

C. d. ze str. 1        Ważną zmianą w zapisach Regulaminu - w odniesieniu do obecnie 
obowiązującego jest przemodelowanie tabeli nr 1 określającej łączną maksymalną wy-
sokość dopłat i świadczeń z ZFŚS. Zwiększone zostały poszczególne progi dochodowe 
(we wszystkich tabelach) oraz limit wyso-
kości świadczeń dla pracowników i człon-
ków ich rodzin (tabela obok). 
W 2023 r. wprowadzono zasadę, że wy-
sokość tzw. gruszy będzie stanowiła 50% 
przysługującego danemu pracownikowi 
limitu świadczeń, pozostałe 50% może 
zostać wykorzystane na inne cele. 
W Regulaminie ZFŚS na 2023 r. zwiększo-
no dofinansowanie do świadczenia turystycznego - 190 zł/dzień w przypadku wyjazdo-
wych turnusów turystycznych i 600 zł/cykl w przypadku zajęć rekreacyjnych. Zwięk-
szone zostało dofinansowanie do wycieczki - maksymalnie do kwoty 200 zł/dzień w 
przypadku wycieczek krajowych i 320 zł/dzień w przypadku wycieczek zagranicznych.
W przyszłym roku wysokość pożyczki na zakup mieszkania/budowę domu wynosić będzie 
do 40.000 zł, pożyczki na remont do 12.000 zł. oraz pożyczki na likwidację skutków zdarze-
nia losowego do 25.000 zł. przy wydłużonym okresie spłaty tej ostatniej - do 60 m-cy. 
W przypadku dopłat do wypoczynku dzieci oraz dopłaty do pobytu dzieci w żłobku i/lub 
w przedszkolu - w każdym progu dochodowym nastąpił wzrost dofinansowania o 10 zł 
w stosunku do dofinansowania z roku 2022. 
Bez zmian pozostała tabela dofinansowanie do rajdów. 

To najważniejsze wprowadzone zmiany. Pełna treść Regulami-
nu ZFŚS na 2023 r. dostępna będzie na naszej stronie interne-
towej: hksolidrnosc.pl

C. d. ze str. 1       W swoim wystąpieniu strona związkowa wniosła o:
podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych pracowników o kwotę stanowiącą • 
20% średniego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału 2022 r. metodą uzgod-
nioną przez strony;
wypłacenie rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie spółki • 
w 2022 r. w wysokości 4.000 zł z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia tej nagrody 
w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA;
wypłacenie nagrody za wynik EBITDA w wysokości 1.000 zł z możliwością zwiększe-• 
nia tej nagrody w przypadku osiągnięcia lepszego od zakładanego wyniku EBITDA;
odstąpienie z dniem 1 stycznia 2023 r. od zasady finansowania w 50% przez pra-• 
cowników zwiększenia się ceny posiłków regeneracyjnych;
podwyższenie wartości kart przedpłaconych Ticket Restaurant do kwoty 15 zł (obec-• 
nie 8,50 zł) oraz wprowadzenie jej corocznej waloryzacji.   

Podczas spotkania Związki wystąpiły do pracodawcy o przekazanie danych tj. średnie wyna-
grodzenie brutto w III kwartale br., aktualna wysokość średniej płacy zasadniczej brutto.
Pracodawca nie przedstawił żadnej propozycji w zakresie podniesienia w 2023 r. wynagro-
dzeń pracowniczych. Zwrócił jednak uwagę, że wystąpienie związkowe znacznie odbiega 
od możliwości spółki, a firma skupia się przede wszystkim na zapewnieniu zatrudnienia i 
wynagrodzeń nie odbiegających od rynkowych. 
Rozmowy płacowe będą kontynuowane po 10 stycznia 2023 r. 

Paczki mikołajkowe dla dzieci Człon-
ków MOZ NSZZ „Solidarność” dą-
browskiego oddziału ArcelorMit-
tal Poland S.A. należy odebrać w 
nieprzekraczalnym terminie do 31 
stycznia br. 
P r z y p o m i n a -
my Członkom  
Związku, iż 
paczki mikołaj-
kowe wydawa-
ne są od wtorku 
29 listopada br.  
do 31 stycznia 
2023 r. w sekre-
tariacie  Związ-
ku - DAMM 4, 
pok. nr 6 w 
godzinach 7.00 
- 15.00. Przy 
odbiorze upominku niezbędne jest oka-
zanie dokumentu potwierdzającego toż-
samość.
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 w Restauracji Astra 
w Dąbrowie Górniczej. Bezpośrednio 
po zebraniu odbędzie się spotkanie 
opłatkowe. 
Przypominamy, iż obecność Członków 
Międzyzakładowej Komisji na posiedze-
niu jest obowiązkowa. 
Świąteczne spotkanie opłatkowe roz-
pocznie się o godz. 12.00.

Brak propozycji pracodawcy, rozmowy w 2023 r. 
Negocjacje płacowe  w spółce Kolprem

Posiedzenie 
Międzyzakładowej 
Komisji w grudniu

Zmiana progów dochodowych i wysokości świadczeń
Jest Regulamin ZFŚS
dla pracowników AMP na 2023 r.

Nie ma zmian co do podjętych wcześniej decyzji
Wielki Piec nr 3 uruchomiony zostanie
z początkiem stycznia 2023 r. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

Członków MOZ NSZZ „Solidarność” 
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbro-
wa Górnicza - Związek wprowadził 
możliwość płatności (np. przy naby-
ciu biletów, 
ka r n e tów ) 
za pomocą 
karty banko-
matowej. 
Terminal płat-
niczy, dzięki 
któremu moż-
na realizować 
w Związku 
płatności kar-
tą został za-
instalowany 8 
grudnia br. 

Możliwość płatności 
kartą 

w Solidarności
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uzgodnioną przez Strony;
wypłacenie • nagrody za wkład pracy 
pracowników w funkcjonowanie 
spółki w 2022 roku w wysokości 
4.000 zł. dla każdego pracownika z 
możliwością  jej zwiększenia w przy-
padku osiągnięcia lepszego od zakła-
danego wyniku EBITDA;
wypłacenie • nagrody za wynik EBID-
TA w wysokości 1.000 zł. dla każde-
go uprawnionego pracownika z możli-
wością  jej zwiększenia w przypadku 
osiągnięcia lepszego od zakładanego 
wyniku EBITDA;
 dokonanie uzgodnienia Stron ZUZP • 
dotyczącego odstąpienia z dniem 1 
stycznia 2023 r. od zasady finan-
sowania w 50% przez pracowni-
ków AMP zwiększenia się po dniu 
31 grudnia 2021 roku ceny posił-
ków regeneracyjnych.      

Jak widać - pierwsze stanowiska negocja-
cyjne stron są całkowicie rozbieżne, sztuką 
będzie osiągnięcie zadowalającego kon-
sensusu. Każda ze stron ma swoje racje - 
pracodawca patrzy na podwyżki biorąc pod 
uwagę interesy firmy, a związki - z punktu 
widzenia pracownika. Jednak - jak powie-
dział przedstawiciel pracodawcy - być może 
podczas negocjacji trzeba będzie szukać 
rozwiązań nieszablonowych, takiego mode-
lu, który pozwoli na zawarcie porozumienia. 
Pracodawca deklaruje chęć wdrożenia pod-
wyżek wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r., 
w związku z czym negocjacje musiałyby 
się zakończyć do 31 stycznia 2023 r. 
Kolejne spotkanie w ramach Zespołu Cen-
tralnego zaplanowano na 10 stycznia 2023 r. 

C. d. ze str. 1     Kwota 200 zł miałaby 
zostać podzielona na podwyżki general-
ne i indywidualne, przy czym w większym 
stopniu na te drugie. 
Co do odstąpienia od 1 stycznia 2023 
r. od zasady finansowania w 50% przez 
pracowników zwiększania się  ceny po-
siłków regeneracyjnych pracodawca nie 
odniósł się stwierdzając, iż kwestia ta nie 
stanowi priorytetu w negocjacjach. 
Uzasadniając swoją propozycję pracodawca 
zwrócił uwagę na otoczenie, w jakim spółka 
funkcjonuje, które aktualnie jest niesprzyja-
jące, w związku z czym w firmie prowadzo-
ne są prace nad ograniczaniem kosztów. Ze 
względu na dużą zmienność sytuacji nie ma 
pewności co do realizacji przyjętych założeń 
budżetowych oraz planu sprzedaży. 
Za najważniejszy priorytet spółka uzna-
je utrzymanie zatrudnienia, a docelowo 
ustalenie wynagrodzeń na takim pozio-
mie, by żaden pracownik nie był wyna-
gradzany poniżej rynku.     
Pomimo, iż przedstawiciele pracodawcy 
wielokrotnie podkreślali, że jest to propo-
zycja początkowa - do negocjacji - przed-
stawione wielkości podwyżek płac obu-
rzyły wręcz związkowców. 
Oczekiwania podwyżek płac - pomimo nie-
pewności na rynku - są duże. Związane są 
one przede wszystkim ze znacząco rosną-
cymi kosztami utrzymania rodzin pracowni-

Chęć wprowadzenia zmian płacowych od stycznia  
Stanowisko płacowe pracodawcy 
znacznie poniżej oczekiwań  

czych. Przewidywana na koniec br, inflacja 
ma być na poziomie 13-14%, w przyszłym 
roku w granicach 12%. Dodatkowo w stycz-
niu 2023 r., poza spodziewanymi podwyżka-
mi nastąpi duży wzrost kosztów utrzymania 
w związku ze zniesieniem rządowych osłon - 
obowiązującej w br. tarczy antykryzysowej.
Strona społeczna wyraziła obawę, że w 2022 
r. przy tak dużej inflacji dojdzie do sytuacji 
spadku realnych wynagrodzeń pracowni-
ków AMP, co oznaczałoby, że wprowadzone 
w tym roku podwyżki i dodatkowe nagrody 
nie wystarczą do utrzymania dotychczaso-
wego poziomu życia rodzin pracowniczych. 
Nikt takiego scenariusza z końcem ub. roku 
nie był w stanie przewidzieć. 
Jednak pamiętać należy, że pomimo iż obec-
na sytuacja jest niepewna i trudna dla firmy 
- podczas tak trudnych okresów, jakimi były 
kolejne fale pandemi - pracownicy mając 
poczucie obowiązku z narażeniem własnego 
zdrowia i zdrowia swojej rodziny rzetelnie 
pracowali - jak się okazało - z rewelacyjnym 
efektem finansowym dla spółki. 
Przypominamy, że strona związkowa wy-
stąpiła o:

podwyższenie miesięcznych płac za-• 
sadniczych pracowników AMP objętych 
ZUZP średnio o kwotę stanowiącą 20% 
średniego miesięcznego wynagro-
dzenia w ArcelorMittal Poland S.A. 
z III kwartału 2022 roku, metodą 

Projekt umowy społecznej przekazany pracodawcy
Związki zawodowe chcą gwarancji
na czas dekarbonizacji
C. d. ze str. 1         W przekazanym projekcie porozumie-
nia społecznego strona związkowa podkreśliła, iż w okresie 
transformacji produkcji priorytetowym działaniem będzie za-
pewnienie pracownikom, których stanowiska pracy mogą ulec 
likwidacji maksymalnej liczby miejsc pracy w AMP/w spółkach 
z Grupy AM (alokacji). Wskazana przy tym została procedura 
powiadamiania pracownika o ewentualnej likwidacji miejsca 
pracy, proponowania nowego stanowiska, ewentualnych szko-
leń i przekwalifikowania na koszt pracodawcy.    
Dokument zawiera gwarancje dla przenoszonych do innej pra-
cy pracowników w zakresie wysokości płacy zasadniczej (taka 
sama jak dotychczas lub wyższa), utrzymanie takiego samego 
rodzaju umowy o pracę (na czas określony/na czas nieokreślo-
ny), zaliczenie dotychczasowego stażu pracy do stażu pracy, 
od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Projekt porozumienia reguluje kwestie odpraw dla pracowni-
ków, którzy nabędą uprawnienia emerytalne i wyrażą zgodę 
na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepi-
sów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  
(odprawy wynikająca z Ustawy, dodatkowa odprawa w wyso-
kości 12–krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika 
obliczanego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, odprawa/
rekompensata przewidzianych w ZUZP, w tym odprawa eme-
rytalno-rentowa). 
Pracownik, który nabędzie uprawnienia emerytalne w okresie 
do 48 miesięcy i który wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o 
pracę na mocy porozumienia stron, z przyczyn dotyczących za-
kładu pracy w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, uprawniony byłby do odpra-
wy wynikającej z Ustawy; dodatkowej odprawy, w przypadku 
nabycia uprawnień emerytalnych w okresie do 48 miesięcy od 
dnia rozwiązania umowy o pracę w kwocie stanowiącej iloczyn 

no-rentowej, a także w przypadku pracownika nabywającego 
uprawnienia do nagrody jubileuszowej w okresie pomiędzy roz-
wiązaniem umowy o pracę, a dniem nabycia uprawnień emery-
talnych oraz w okresie 12 miesięcy od dnia nabycia uprawnień 
emerytalnych przysługiwałaby rekompensata za nią.  
Zabezpieczenia (odprawa ustawowa, odprawy wynikające z 
ZUZP i Porozumienia Okołoukładowego, dodatkowa odprawa 
oraz ewentualna renta wyrównawcza) dotyczą także pracow-
ników posiadających  uprawnienia do stałej renty z tytułu nie-
zdolności do pracy, w tym z powodu choroby zawodowej lub 
wypadku przy pracy. W przypadku nabywania uprawnienia do 
nagrody jubileuszowej przez takiego pracownika w okresie 12 
m-cy - nagroda jubileuszowa również byłaby wypłacana. 
W przypadku pracowników nieposiadających uprawnień do sta-
łej renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym z powodu cho-
roby zawodowej lub wypadku przy pracy, rozwiązanie umowy o 
pracę mogłoby nastąpić  wyłącznie na pisemny wniosek zainte-
resowanego.
Przekazany projekt umowy zakłada również możliwość rozwią-
zania umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy lub pracownika   
na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pra-
cownika za odpowiednią odprawą, której wysokość uzależnio-
na będzie od stażu pracy - zatrudnienia w AMP i jej poprzedni-
kach prawnych, w spółkach włączonych w struktury AMP oraz 
w hutach, które weszły w skład Polskich Hut Stali S.A., a także 
spółkach zależnych od AMP. 
Największe organizacje związkowe funkcjonujące w AMP, które 
pod wystąpieniem się podpisały oczekują przystąpienia praco-
dawcy do rozmów w zakresie gwarancji społecznych, jakie po-
winny zostać zawarte. Zdaniem Solidarności - jeżeli spółka otrzy-
ma dofinansowanie ze środków publicznych - powinna również ze 
swojej strony podjąć pewne zobowiązania 
w stosunku do własnych pracowników.   

miesięcznego wynagrodzenia pracownika 
obliczanego jak ekwiwalent za urlop wy-
poczynkowy oraz liczby miesięcy przy-
padających od dnia rozwiązania umowy 
o pracę do dnia uzyskania uprawnień 
emerytalnych oraz odpraw/rekompensat 
przewidzianych w ZUZP, w tym emerytal-
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Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w AMP
Nie można dopuścić do alienacji symboli!

Społeczna Inspekcja Pracy
ArcelorMittal Poland S.A.

Obchody rozpoczęły się od poświęcenia 
przez ks. kanonika Andrzeja Stasiaka każ-
dego z odnowionych krzyży, modlitwy i 
złożenia wień-
ców. Obecność w 
miejscach pamię-
ci, a także spo-
tkanie wywołało 
wśród obecnych 
- uczestników 
wydarzeń z 1981 
r. wiele emocji.  
Podczas spotkania 
zebrani przyto-
czyli historię two-
rzenia poszcze-
gólnych krzyży 
w 1981 r. Przed-
stawiciele Pre-
zydium dąbrow-
skiej Solidarności 
złożyli serdeczne podziękowania osobom 
szczególnie zaangażowanym w renowa-
cję historycznych Krzyży - miejsc pamięci 
utworzonych przez strajkującą od 13 do 
23 grudnia 1981 r. załogę Huty Katowice. 
Dyplom wraz z symbolicznym upominkiem 
otrzymali: Dyrektor Grzegorz Maracha, 
Zdzisław Puszczewicz i Ronald Urbańczyk. 
Podziękowania w terminie późniejszym ze 
względu na brak możliwości uczestnictwa     
w obchodach otrzymają: Marek Kempa oraz 
Marcin Suma.
Odnowione Krzyże to ważne symbole wal-
ki o wolną i niepodległą Polskę, o godność 
i prawa Człowieka. Symbole te stanowiły 
nieocenioną podporę i wsparcie dla pra-
cowników Huty Katowice, którzy podczas 

najdłuższego na-
ziemnego strajku 
w 1981 r. z peł-

Mocny SIP to duża pomoc dla pracowników 
Mariusz Pietruszka Zakładowym  
Społecznym Inspektorem Pracy AMP
Mariusz Pietruszka z dąbrowskiej Solidarności zo-
stał wybrany na funkcję Zakładowego Społecznego 
Inspektora Pracy ArcelorMittal Poland S.A. - Dą-
browa Górnicza. Mariusz będzie również przez pół 
kadencji pełnił funkcję Zakładowego SIP w cały 
AMP. Wybory odbyły się 15 grudnia 2022 r. 
W wyborach na Zakładowego SIP zgłoszono kandydatu-
rę Mariusza Pietruszki z NSZZ „Solidarność” oraz Marcin 
Bańcerek z MZZ Pracowników AM.
Można śmiało powiedzieć, że Mariusz cieszy się dużym 
zaufaniem nowowybranych na kadencję 2023-2028 SIP. 
Zyskując aż 23 z 27 oddanych głosów został wybrany na 
Zakładowego SIP dąbrowskiego oddziału AMP, a także - 
jako, iż zgodnie z zawartym przez organizacje związko-
we porozumieniem funkcja Zakładowego SIP w AMP jest 
współdzielona z Zakładowym SIP oddziału krakowskiego - przez 2 lata będzie także 
pracował jako Zakładowy SIP w całym AMP.

Organizacje Związkowe funkcjonują-
ce w PUK Kolprem Sp. z o. o. zawar-
ły porozumienie w sprawie przedłu-
żenia kadencji Społecznej Inspekcji 
Pracy do 31 grudnia 2023 r. 
Powołując się na tarczę antykryzysową 
związki zawodowe postanowiły przedłu-
żyć kadencję SIP w niezmienionym skła-
dzie i pełnionych funkcjach do 31 grud-
nia 2023 r. 
W przypadku odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogło-
szonego z powodu COVID-19 organizacje 
związkowe przeprowadzą wybory zgodnie 
z art. 14i - ust 2 Ustawy z dnia 2 mar-
ca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. Zapis ustawy 
zobowiązuje organizacje związkowe do 
przeprowadzenia wyborów nie później niż 
do 90 dni od daty odwołania zagrożenia. 

Kadencja SIP 
w  Kolpremie
przedłużona 

ną świadomością konsekwencji, ryzykując 
własnym zdrowiem, życiem, a także nara-
żając swoje rodziny - podjęli czynną walkę 

z komunistyczną władzą. To ważne 
miejsca pamięci nie tylko dla uczest-
ników ówczesnych wydarzeń, ale rów-
nież dla kolejnych pokoleń - spadko-
bierców - Wolnych Polaków.
Ks. Andrzej Stasiak zwrócił uwagę, iż 
dzisiaj modna jest alienacja symboli, a 
te krzyże dawały nadzieję, siłę i wiarę, 
dzięki którym ludzie walczyli. Podkre-
ślił, że nie można dopuścić do aliena-
cji symboli, żyć tylko „tu i teraz” gdyż 
- znak krzyża mówi o rzeczywistości 
czasu. Krzyż jest szczególnym znakiem 
nadziei a to jest siła i moc  człowieka. 

Mirosław Nowak zwrócił uwagę, że 
- w hucie działy się bardzo ważne 
rzeczy, ówczesne władze komuni-
styczne przygotowały się militar-
nie by stłumić protesty. Jestem 
pod wrażeniem tego, co zrobili 
nasi koledzy. Dzięki nim żyjemy 
dzisiaj w innym świecie. 
Wystąpienia gości były przepełnio-
ne emocjami. Zebrani odtwarzali 
wydarzenia sprzed lat. Jak powie-

dział Ireneusz Płocha - Czas był bardzo 
trudny, tyle czołgów, samolotów latało, ro-
biło to wrażenie. Krzyż był ostoją, były przy 
nim odprawiane msze, spowiedź. Ludzie 
byli oddani, a zarazem młodzi i odważni. 
Dlatego ten strajk tak długo trwał.
Czesław Zbroja podkreślił, że - Krzyż na 
mechanicznym miał dla nas wielkie zna-
czenie, tu przybliżaliśmy się do Boga, 
tu księża z górki odprawiali msze, tu się 
odbyła spowiedź, dla wielu z nas pierw-
sza od wielu lat (...). Tego klimatu nie da 
się przedstawić - walki i zgrozy jaka nas 
czekała. Dostaliśmy już informację, że na 
Wujku zginęli ludzie... Musieliśmy mieć coś 
dla obrony siebie i zakładu - robiliśmy dzi-
dy, topory, suwnice były załadowane cięż-
kim metalem, wylaliśmy beczki z olejem 
na ciągi komunikacyjne. Byliśmy świetnie 
przygotowani, ale trudno było każdemu z 
nas zdać sobie sprawę z tego - jak można 
zabić człowieka. To była największa walka 
- ta w nas - jak można kogoś uśmiercić. 
(...) Szkoda, że nie mieliśmy filmów, by 
ten klimat później odtworzyć. Teraz ten 

krzyż jest na Ołtarzu Ojczyzny  w Sank-
tuarium św. Antoniego. 
Wspomniano również księdza Jerzego  
Dezora - księdza robotnika, którego po-
wołania nikt wcześniej nie znał. Ujawnił 
się dopiero podczas strajku. Jak powie-
dział Jan Czajkowski - Ale On dał ludziom 
nadzieję, odprawiał mszę, udzielił po-
wszechnej spowiedzi. A ci nasi koledzy, 
którzy mieli czerwone legitymacje - byli 
pierwsi, a później byli największymi bo-
jownikami.   

13 grudnia 2022 r. - w 41 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego dąbrowska 
Solidarność zorganizowała obchody upamiętniające ofiary wydarzeń sprzed 
lat. Tego dnia uroczyście poświęcone zostały znajdujące się na terenie Arce-
lorMittal Poland S.A. odnowione krzyże - symbole pamięci oraz zorganizowano 
spotkanie, w którym uczestniczyli m.in bohaterowie wydarzeń z 1981 r. 
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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

Respektujemy umowę społeczną, ale nie wierzę w to, że górnictwo w Polsce 
będzie funkcjonować do 2049 roku – powiedział wiceszef Komisji Europej-
skiej Frans Timmermans podczas spotkania z reprezentantami górniczych 
związków zawodowych, które odbyło się 5 grudnia w Chorzowie. W ocenie 
związkowców przebieg spotkania nie napawa optymizmem, co do właściwej 
realizacji idei sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.

Polityka klimatyczno-energetyczna przyczyną kryzysu 
Dominik Kolorz: 
Z naszej strony cofnąć się już nie da   

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 
przyjechał 5 grudnia na Śląsk, aby ogło-
sić, że KE zatwierdziła 5 planów sprawie-
dliwej transformacji polskich regionów 
górniczych. Na podstawie tych planów 
Polska ma w najbliższych latach otrzymać 
3,85 mld euro ze środków unijnych.
Jednym z elementów wizyty Timmerman-
sa było spotkanie z przedstawicielami 
związków zawodowych. W jego trakcie 
Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” wskazał, że środki obieca-
ne przez KE z pewnością nie wystarczą 
na przeprowadzenie transformacji górnic-
twa i województwa śląskiego. Przewod-
niczący przytoczył raport Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, z którego 
wynika, że w przypadku likwidacji górnic-
twa zastąpienie miejsc pracy w Polskiej 
Grupie Górniczej i firmach kooperujących 
etatami o podobnej wartości w innych 
sektorach będzie kosztować ok. 200 mld 
zł. – Proponowana dla naszego woje-
wództwa transformacja na tę chwilę nie-
stety sprawiedliwa nie jest – powiedział 
Dominik Kolorz.
Szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
zaznaczył, że transformacja w naszym 

regionie trwa już od 30 lat i trudno oce-
niać ją pozytywnie. Choć można wskazać 
kilka miejsc na Śląsku, gdzie przebiega 
ona dobrze, wiele miast wciąż dotkliwie 
odczuwa skutki społeczno-gospodarcze 
likwidacji przemysłu ciężkiego. – W ciągu 
ostatnich 15 lat z województwa śląskie-
go wyemigrowało zarobkowo blisko mi-
lion ludzi. Wystarczy pojechać do takich 
miast jak Bytom, Świętochłowice, Sie-
mianowice Śląskie czy Wodzisław Śląski, 
żeby zobaczyć, jak wygląda nieudana 
transformacja – podkreślił przewodni-
czący.
Związkowcy zapytali Fransa Timmerman-
sa o kwestię notyfikacji Umowy społecz-
nej w sprawie transformacji górnictwa i 
województwa śląskiego, która została 
podpisana przez rząd i stronę społeczną 
w maju 2021 r. Aby dokument mógł w 
pełni wejść w życie, musi uzyskać akcep-
tację Komisji Europejskiej. W odpowie-
dzi Frans Timmermans stwierdził, że KE 
respektuje umowę, ale on sam nie wie-
rzy, że polskie górnictwo będzie mogło 
funkcjonować do 2049 r. W jego ocenie 
„spowalnianie” transformacji, sprawi, że 
będzie ona droższa i trudniejsza. Z kolei 
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      8 stycznia 2023 r. (niedziela) o godz. 12.00

w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej 

w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 17

odprawiona zostanie Msza święta 

w pierwszą rocznicę śmierci 

Śp. Jerzego Goińskiego

Przewodniczącego 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza

O godz. 11.45 na grobie śp. Jerzego Goińskiego 
zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

w likwidacji górnictwa i energetyki kon-
wencjonalnej należy dostrzegać szansę, 
a nie wyłącznie zagrożenia. – Jesteśmy 
w trakcie rewolucji przemysłowej. Chce-
my produkować własne panele słoneczne, 
własne turbiny wiatrowe, pompy ciepła – 
powiedział komisarz.
W ocenie związkowców zatwierdzenie 
umowy społecznej w kształcie, w którym 
została ona podpisana, jest warunkiem 
koniecznym, jeśli transformacja w Pol-
sce ma być rzeczywiście sprawiedliwa. – 
Oczekujemy od pana przewodniczącego i 
od KE notyfikacji tej umowy. Nie widzi-
my możliwości zmian w tym dokumencie. 
Wszystko to, co zostało w niej zawarte, 
to są ustępstwa zarówno z jednej, jak i z 
drugiej strony. Z naszej strony cofnąć się 
już nie da – odpowiedział
Na zarzut przedstawicieli związków za-
wodowych, że polityka klimatyczno-
energetyczna UE obok wojny na Ukrainie 
jest główną przyczyną obecnego kryzysu 
energetycznego i szalejących cen prądu, 
Timmermans odpowiedział, że „nie ma 
empirycznych dowodów” potwierdzają-
cych tę tezę.
Komisarz nie zgodził się również z ar-
gumentem, że opierając całą strategię 
energetyczną na nieefektywnych odna-
wialnych źródłach energii, Unia Europej-
ska uzależnia się od importu minerałów 
takich jak kobalt, lit i inne pierwiastki 
ziem rzadkich. – To są wszystko mine-
rały, które pochodzą z państw niedemo-
kratycznych. To są Chiny, to jest Kongo, 
gdzie małe dzieci giną przy wydobyciu 
kobaltu. Myślę, że pan o tym doskonale 
wie – wskazywał Dominik Kolorz.
                      Źródło: solidarnosckatowce.pl            

Odsetek badanych oceniających sy-
tuację w swoich zakładach pracy 
jako dobrą spadł w listopadzie do 
49%. Jest to najniższy poziom w cią-
gu ostatnich dwunastu miesięcy.
CBOS opublikował raport pt. „Nastroje na 
rynku pracy w listopadzie”, w którym infor-
muje co osoby pracujące zarobkowo uważa-
ją o obecnej sytuacji w ich zakładach pracy. 
Istotnym pytaniem jakie zadano badanym 
było, czy obawiają się utraty zatrudnienia. 
„W stosunku do poprzedniego pomiaru spa-
dła zarówno liczba ocen pozytywnych (49%, 
spadek o 3 punkty procentowe), jak i ne-
gatywnych (12%, spadek o 2 punkty) dot. 
aktualnej sytuacji w zakładach pracy aktyw-
nych zawodowo respondentów. Wzrósł na-
tomiast odsetek osób oceniających sytuację 
w zakładach pracy jako „ani dobrą, ani złą” 
(37%, wzrost o 5 punktów)”.
„Przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w 
zakładach pracy respondentów w przeciągu 
roku nieco się poprawiły. Nieznacznie wzrósł 
odsetek osób prognozujących jej polepszenie 
(13%, wzrost o 1 punkt procentowy), a tak-
że spadł udział badanych przewidujących jej 
pogorszenie (17%, spadek o 4 punkty). Jed-
nak wciąż większość ankietowanych uważa, 
że sytuacja w ich zakładach pracy nie ulegnie 
żadnym zmianom (61%, wzrost o 3 punk-
ty)” - czytamy.   Więcej: solidarnosc.org.pl           

W listopadzie tylko 
49% Polaków dobrze 

ocenia sytuację w 
zakładzie pracy
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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!


