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Kraków

W dniu 03.02.2023r. Strony Porozumienia:
ArcelorMittal Poland S.A., reprezentowana przez: Dyrektor Personalny – Pan Stanisław Ból
zwana dalej również „Spółką”
oraz  Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A., reprezentowane przez sygnatariuszy niniejszego

Porozumienia,
postanawiają o realizacji następujących zmian płacowych w roku 2023:

I. Płace zasadnicze pracowników objętych ZUZP
1. Z uwzględnieniem ust.1. z dniem 01.01.2023r. na wzrost płac zasadniczych pracowników  AMP S.A. objętych ZUZP przeznacza

się łączną kwotę 600 PLN/pracownika z przyjęciem następującego jej podziału:
1) kwota 550 PLN/pracownika - na wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP,
2) kwota średnio 50 PLN/pracownika na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP, z przyjęciem

następującego trybu ich podziału:
a) 25 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników wg decyzji Dyrektora Generalnego,
b) 25 PLN/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników w ramach harmonizacji zasad

wynagradzania w Spółce,
z proporcjonalnym podziałem tych środków do ilości pracowników zatrudnionych w Zakładach/Biurach Spółki oraz na pracowni-

ków na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (B/W), bez możliwości przemieszczania tych środków pomiędzy ww. grupami,
przy czym powyższe środki na zmiany indywidualnych płac zasadniczych zostaną rozdysponowane do 30.04.2023r.

2. Strony uzgadniają, iż wzrostem płac, o którym mowa w ust.1. i ust.2, nie są objęci pracownicy nowozatrudnieni w Spółce w roku
2023, z uwagi na fakt, iż ich płace zasadnicze ustalane są na etapie rekrutacji z uwzględnieniem wynagrodzeń rynkowych na danym
stanowisku.

3. W związku ze zmianami płac zasadniczych, o których mowa w Rozdziale I.  ust.1., w roku 2023 nastąpi w Spółce dodatkowy wzrost
średniego wynagrodzenia wynikający ze wzrostu funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia
i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego w łącznej wysokości 99 PLN średnio
w miesiącu na pracownika (jest to kwota przewidywanych pochodnych od kwoty podwyżki średnio 600 PLN na pracownika).

W/w kwota wzrostu tzw. pochodnych podawana jest w niniejszym porozumieniu informacyjnie.
4. Dodatkowo Strony Porozumienia potwierdzają, iż dodatkowym składnikiem wzrostu płac roku 2023 dla pracowników jest:
1) waloryzacja zmianowego dodatku kwotowego o 0,53 PLN/h tj. średniomiesięcznie o 88,15 PLN/pracownika  zatrudnionego w

systemie zmianowej organizacji czasu pracy,
2) dodatkowy koszt związany ze wzrostem zakupu ubezpieczenia opieki medycznej w wersji KOMFORT wynoszący 9,20 PLN/

pracownika objętego ubezpieczeniem,
3) wzrost dodatku za mentoring, który wzrasta o 45zł i wynosi z dniem 01.01.2023r. 360 PLN,

II. Nagrody dla pracowników objętych ZUZP
A. Nagroda za wkład pracy
1. Strony uzgadniają, że w roku 2023 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie roczna nagroda za wkład pracy

pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2022.
2. Wysokość nagrody rocznej, o której mowa w ust. 1 powyżej, wynosi 1000 PLN/pracownika i zostanie wypłacona wg następu-

jących zasad w 3 częściach:
1) wraz z wynagrodzeniem za marzec 2023r.  uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości

500 PLN/pracownika,
2) wraz z wynagrodzeniem za lipiec 2023r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości

250 PLN/pracownika,
3) wraz z wynagrodzeniem za listopad 2023r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości

250 PLN/pracownika.
dokończenie na str. 2 i 3
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B. Nagroda dodatkowa.
1. Strony uzgadniają, że w roku 2023 uprawnionym pracownikom

Spółki wypłacona zostanie nagroda dodatkowa.
2. Wysokość nagrody dodatkowej wynosi 500 PLN/pracowni-

ka i zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2023r.

C. Nagroda EBITDA
1. Strony uzgadniają, że uprawnionym pracownikom Spółki wy-

płacona zostanie nagroda za wynik EBITDA roku 2023 w łącznej
wysokości 400 PLN/pracownika

2. Wysokość nagrody za wynik EBITDA, o której mowa powyżej,
zostanie ustalona i wypłacona wg następujących zasad w 3 czę-
ściach:

1) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 3
pierwsze miesiące roku 2023 – wraz z wynagrodzeniem za kwiecień
2023r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część
nagrody w wysokości 200 PLN/pracownika,

2) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA
za 6 pierwszych miesięcy roku 2023 – wraz z wynagrodzeniem za
lipiec 2023r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zosta-
nie 2 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika,

3) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA
za 10 pierwszych miesięcy roku 2023 – wraz z wynagrodzeniem za
listopad 2023r. uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zo-
stanie 3 część nagrody w wysokości 100 PLN/pracownika.

3. W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBIT-
DA za okresy wskazane w ust. 2 następuje zwiększenie kwot na-
gród za EBITDA o procentową wielkość przekroczenia dodatniego,
nie więcej jednak niż o 20 %, przy czym kwoty zwiększenia są
obliczane od następujących kwot bazowych:

1) 1200 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 1) tj.
maksymalnie o 240 PLN,

2) 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 2) tj.
maksymalnie o 70 PLN,

3) 350 PLN dla zwiększenia nagrody wskazanej w ust.2 pkt 3) tj.
maksymalnie o 70 PLN.

4. W przypadku nie wykonania zakładanego wyniku EBIDTA za
okres/y, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), przy jednoczesnym
osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA za 10 pierwszych miesię-
cy 2023r., nie wypłacona kwota/ty, o której mowa w ust.2. pkt.1 ((tj.
200 PLN) i pkt.2. (tj. 100 PLN)  powiększają 3 część nagrody o której
mowa ust. 2 pkt.3).

D. Nagroda wyrównawcza
1. Strony uzgadniają, że biorąc pod uwagę aktualną sytuację, w

roku 2023 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie
nagroda wyrównawcza.

2. Wysokość nagrody wyrównawczej wynosi 700 PLN /pracow-
nika.

3. Dodatkowa nagroda  zostanie wypłacona w 2 częściach:
1) wraz z wynagrodzeniem za maj 2023r. uprawnionym pracowni-

kom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości 350
PLN/pracownika,

2) wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2023r. uprawnionym pra-
cownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysoko-
ści 350 PLN/pracownika.

E. Ustalenia dodatkowe dotyczące nagród
   Strony ustalają, iż:
1. Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach, o których mowa

w Rozdziale II część A Porozumienia są pracownicy Spółki objęci
ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy przepra-

cowali cały 2022r. oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca do-
konywania wypłat poszczególnych części nagrody – będą
pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że:

1) w przypadku pracowników Spółki, którzy objęci są ZUZP
dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i nie przepraco-
wali pełnych 12 miesięcy roku 2022 – każda część nagrody
zostaje pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany pe-
łny miesiąc roku 2022;

2) do okresu przepracowanego zalicza się również:
a) świadczenie pracy na rzecz Spółki w spółkach Interims

lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych AMP S.A., jeśli przy-
padało bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce,

b) okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnie-
nia w AMP S.A. nie przekraczający 7 dni.

2. Uprawnionymi do nagrody dodatkowej, o której mowa w
Rozdziale II część B Porozumienia są pracownicy Spółki obję-
ci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy
w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty tej nagro-
dy będą pozostawali w zatrudnieniu.

3. Uprawnionymi do nagrody, o której mowa w Rozdziale II
część C Porozumienia w pełnych kwotach są pracownicy Spó-
łki objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
którzy przepracowali cały odpowiedni dla danej części nagro-
dy EBITDA okres oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca
dokonywania wypłaty odpowiedniej części nagrody – będą
pozostawali

w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że odpowiednia część
nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprze-
pracowany pełny miesiąc danego okresu obliczeniowego

w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierw-
szym dniu pierwszego miesiąca danego okresu.

4. Uprawnionymi do nagrody, o której mowa w Rozdziale II
część D Porozumienia są pracownicy Spółki objęci ZUZP, któ-
rzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania jej wypłaty  tj.:

1) 01.06.2023 r. – w przypadku wypłaty nagrody, o której
mowa w Rozdziale II część D ust.3. pkt.1,

2) 01.09.2023 r. – w przypadku wypłaty nagrody, o której
mowa w Rozdziale II część D ust.3. pkt.2,

będą pozostawali w zatrudnieniu.
5. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze

czasu pracy, wysokość nagród ustala się w wysokości pro-
porcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie
o pracę.

6. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i  jej nega-
tywnym wpływem na sytuację zdrowotną pracowników, ustala
się, że nagrody nie będą pomniejszane z tytułu przebywania
pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad cho-
rym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.

F. Dopłaty do posiłków regeneracyjnych:
Strony postanawiają o podpisaniu Aneksu do Porozumie-

nia Okołoukładowego z dnia 17.05.2021r., na mocy którego w
okresie od  01.01.2023. do 31.12.2023r. ulegną zawieszeniu po-
stanowienia paragrafu 7 ust. 4. Porozumienia Okołoukłado-
wego z dnia 17.05.2021r. , zgodnie z którym „w przypadku
zwiększenia się, po dniu 31.12.2021 roku ceny posiłku regene-
racyjnego kwota wzrostu ceny tego posiłku będzie finanso-
wana w 50% przez Pracodawcę i w 50% przez Pracownika”
Powyższe oznacza  utrzymanie w roku 2023 części ceny posi-
łków regeneracyjnych finansowanej przez pracowników w wy-
sokości 1,48zł  za posiłek.
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Zebranie przewodniczących z 6 lutego 2023 r.

III. Postanowienia końcowe
1. Zmiana zapisów treści niniejszego porozumienia jak również ich

interpretacja, dokonywana jest przez Strony w formie pisemnego
uzgodnienia.

2. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy
rozumieć pozostawanie

w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek
chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia
społecznego. Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres
przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub
nad członkiem rodziny.

Aneks nr 2 z dnia 03.02.2023r.
do Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5.05.2021r.

zawartego na okoliczność podpisania nowego Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP S.A. obowiązującego
od dnia 01.07.2021r.

Strony POROZUMIENIA z dnia 05.05.2021r. zawartego na oko-
liczność podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy dla Pracowników AMP S.A. obowiązującego od dnia 01.07.2021r.

ArcelorMittal Poland S.A., reprezentowana przez:
1. Czesław Sikorski - wiceprezes Zarządu
2. Adam Preiss -  członek Zarządu
oraz Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMit-

tal Poland S.A., reprezentowane przez sygnatariuszy niniejszego
Porozumienia,

postanawiają, iż w okresie  od  01.01.2023. do 31.12.2023r. ulegną
zawieszeniu postanowienia paragrafu 7 ust. 4. Porozumienia Około-
układowego z dnia 17.05.2021r., zgodnie z którym

„w przypadku zwiększenia się, po dniu 31.12.2023 roku, ceny posi-
łku regeneracyjnego kwota wzrostu ceny tego posiłku będzie finan-
sowana w 50% przez Pracodawcę i w 50% przez Pracownika”.

Powyższe oznacza  utrzymanie w roku 2023 części ceny posi-
łków regeneracyjnych finansowanej przez pracowników w wyso-
kości 1,48 zł za posiłek.

Ze strony związkowej aneks podpiszą:
Międzyzakładowy Związek Branży Hutniczej AMP S.A. Oddz.Sosnowiec
ZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. – Świętochłowice
ZOK NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A.
MZZP ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza
HUTNIK MZZ P AMP S.A.
MMZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
KZ WZZ „Sierpień 80” przy AMP  S.A.
KM NSZZ „Solidarność 80” Pracowników AMP S.A.
ZZ „Kontra” w ArcelorMittal Poland  S.A.
NSZZ Pracowników  ArcelorMittal Poland S.A.
KM NSZZ „Solidarność 80” Małopolska Mittal Steel Polska S.A. Kraków
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników MOZ Mittal Steel Poland
S.A. Oddział w Krakowie
MNSZZ Pracowników Huty Kościuszko S.A - Huty Królewskiej Sp. z o.o.

Wybory Związkowe na kadencję 2023 – 2028
W miarę upływu czasu zbliżamy się do końca wyborów w Okrę-

gach Wyborczych huty. W ubiegłym tygodniu zakończono wybory
związkowe w kolejnych 3 Okręgach, tj. w Zakładzie Koksownia, AM
Distribution Solutions oraz w Kole Emerytów i Rencistów. Wybory
odbyły się już w 18 z 20 Okręgów Wyborczych, a wybrano do tej
pory łącznie 50 spośród wszystkich 62 delegatów na WZD MOZ.

Poniżej podajemy kolejne wybrane osoby:
Zakład Koksownia: Przew. Pociecha Krzysztof,
Zarząd: Hardyn Robert, Kosiarski Jacek, Kozak Marek, Stolarska

Aneta i Szczygieł Krzysztof. DELEGACI: HARDYN Robert, POCIE-
CHA Krzysztof i TREMBACZ Mieczysław.

AM Distibution Solutions: Przew. Brancewicz Paweł,
Zarząd : Bigos Wiesław, Grabski Jarosław.
DELEGACI: BRANCEWICZ Paweł i GRABSKI Jarosław.
Koło Emerytów i Rencistów: Przew. Rasała Henryk,
Zarząd: Chruścik Lesław, Mikołajuk Józef, Pfister Krzysz-

tof i Śladowski Ryszard. Komisja Rewizyjna: Przew.: Piotrow-
ski Wacław, Skałbania Adam, Stypuła Krzysztof i Szczypkow-
ski Jan. DELEGACI: CHRUŚCIK Lesław, BOBELA Józef, KIE-
LIAN Władysław, PIOTROWSKI Wacław, RASAŁA Henryk
i STYPUŁA Krzysztof. Koło Emerytów i Rencistów jest jedy-
nym Okręgiem Wyborczym, w którym wybierana jest Komi-
sja Rewizyjna.

Obecnie trwają jeszcze wybory w 2 ostatnich Okręgach, tj.
w Komórkach Dyrekcyjnych oraz w Spółce Kolprem.

GHKW przypomina że wyborcze Walne Zebranie Delega-
tów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal i Spółek odbę-
dzie się w dn. 9.03.2023. Wszyscy wybrani Delegaci otrzy-
mają odpowiednie zaproszenie wraz z porządkiem obrad.

                         Przewodniczący GHKW Andrzej Gębara

Zebranie otworzył Roman Wątkowski, informując zebra-
nych o zakończonych 3 lutego negocjacjach płacowych.

Przewodniczący komisji oddziałowych odnieśli się do za-
wartego z pracodawcą porozumienia w sprawie wzrostu płac
w 2023 r. Wszyscy zabierający głos zgodnie podkreślali, że
były to niełatwe rozmowy, a ich efekty do ostatniej chwili
były trudne do przewidzenia. Zdecydowana postawa nego-
cjujących pozwoliła na ustalenie wysokości podwyżek na
poziomie możliwym do osiągnięcia w obecnej chwili. Dla stro-
ny społecznej biorącej udział w negocjacjach bezsprzecznym
priorytetem był wzrost płacy zasadniczej pracowników. Po-
nadto związki wywalczyły utrzymanie w br. nagród (za wkład
pracy, za wynik EBITDA, dodatkowej i wyrównawczej) oraz
wzrost innych składników (np. PPE czy składki na PZUKom-
fort). Oczywiście oczekiwania były większe, ale przełamanie
impasu w rozmowach nastąpiło dopiero na początku lutego.
Wtedy to strona społeczna zaprosiła do rozmów dyrektora
generalnego, dzięki czemu szybko osiągnięto konsensus.

Kończąc dyskusję, przewodniczący upoważnili przedsta-
wicieli KRH będącymi członkami ZOK do przyjęcia tegorocz-
nego porozumienia płacowego.

Posiedzenie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej
W dniu 7 lutego odbyło się posiedzenie Zakładowej Komi-

sji Koordynacyjnej ZOK NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal
Poland S.A. w sprawie przyjęcia Porozumienia Płacowego na
2023 i Aneksu nr 2 do Porozumienia Okołoukładowego.

Przewodniczący ZOK Lech Majchrzak oraz jego zastępca
Roman Wątkowski zdali relację z przebiegu negocjacji.

 Członkowie Komisji omówili poszczególne zapisy Porozu-
mienia płacowego oraz Aneksu nr 2. Następnie podjęli Uchwa-
łę nr 190/2023 dotyczącą przyjęcia treści Porozumienia przed-
stawicieli AMP S.A z Zakładowymi Organizacjami Spółki w
zakresie wzrostu płac w roku 2023 z dnia 3.02.2023 oraz Uchwa-
łę nr 191/2023 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 2 z dnia 3.02.
2023 r. Powyższymi uchwałami upoważniono przewodniczą-
cego Lecha Majchrzaka oraz zastępcę przewodniczącego
Romana Wątkowskiego do podpisania zarówno porozumie-
nia płacowego na 2023 jak i Aneksu nr 2.



NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1400 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
www.krhhts.pl, solidarnosc@krhhts.pl, nbs.krh@poczta.fm

NOWOHUCKI BIULETYN SOLIDARNOŚCI  str. 4

HUT-PUS S.A. zaprasza na

Bal odbędzie się:
                    w Sali Bankietowej przy ul. Mrozowej 1
Rozpoczęcie zabawy:
                    18 lutego 2023 r. o godz. 20:00.
Oprawę muzyczną zapewnia:
                    DJ Maros (Marek Kijowski).
Cena od osoby: 200 zł.
                       Możliwość dofinansowania z ZFŚS
Informacja tel.: 506-033-285

Bal
Karnawa³owy

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej

zaprasza w dniach:

                       22 lutego i 1 marca 2023 r.
Panie, które są Darczyńcami naszej Fundacji
na bezpłatne badanie specjalistyczne,

tj. USG PIERSI WRAZ Z KONSULTACJĄ,
 które odbędzie się w siedzibie
Centrum Medycznego „UJASTEK”.
 Rejestracja telefoniczna na badania
 odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 r.,
w godz. 9.30-11.00
tel.: 12 290 41 58
   Ilość miejsc ograniczona.

Wielu może więcej! Podaruj sobie 1% podatku.

KRS 0000052378

W poniedziałek 6 lutego br. związkowcy w
spółce Kolprem uzgodnili z pracodawcą podwyż-
ki płac (plus nagrody) na rok 2023 analogiczne
do zapisów porozumienia przyjętego w AMP
S.A., którego treść - zgodnie z ustaleniami -
została informacyjnie przekazana trzem spółkom
zależnym.

Rozmowy na temat wzrostu płac nastąpiły po
części informacyjnej spotkania, podczas które-
go Zarząd Spółki podsumował działalność za rok
ubiegły i omówił plany na rok 2023. Ponadto
przedstawił założenia zapowiadanej transforma-
cji, której związki zawodowe nadal są przeciwne.

Strona związkowa zapowiada w najbliższym
czasie podjęcie z zarządem spółki  rozmów w spra-
wie przyjęcia porozumienia osłonowego dla pra-
cowników w wieku przedemerytalnym, które
pozwoliłoby im na wcześniejsze odejście z pra-
cy. Porozumienie, o którym mowa, działało by na
zasadach podobnych jak E-48 realizowane w Ar-
celorMittal Poland. W br. w spółce wzrasta rów-
nież wartość posiłków na kartach przedpłaco-
nych z 8,50 zł do 10 zł.           Stanisław Lebiest

Dopłata do posiłków regeneracyjnych
W nawiązaniu do komunikatów nt. wzrostu (z

dniem 01.01.2023 r.) pracowniczej części dopła-
ty do posiłków regeneracyjnych informujemy,
że zgodnie z ustaleniami Porozumienia Płaco-
wego w roku 2023 utrzymana zostanie dopłata
do posiłków regeneracyjnych obowiązująca w
roku 2022 tj. 1,48 zł za posiłek. W związku z ww.
ustaleniami w 2023 r. „liczba odbić z terminala”
pomnożona przez kwotę 1,48 zł będzie stanowić
łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia
pracownika z tytułu zakupionych posiłków.

Jednocześnie pracownicy, którzy w styczniu/ lutym 2023r. nie
złożyli nowych oświadczeń/ zgód na dokonywanie potrąceń za
posiłki, ale do grudnia 2022r. złożyli oświadczenia wyrażające zgo-
dę na potrącanie kwoty 1,48 zł – będą w dalszym ciągu uprawnieni
do posiłków regeneracyjnych, a ich karty zostały odblokowane.

Wzrost płac w Kolpremie


