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Porozumienie płacowe w AMP w 2023 (według opracowania udostępnionego przez HR)
Główne założenia:
1. Wzrost płac zasadniczych 600 PLN /pracownika z podziałem na:
– Ogólny wzrost 550 PLN ==> Styczeń (z wykluczeniem zatrudnionych w 2023)
– Podwyżki indywidualne 50 PLN w podziale 50% / 50% do dyspozycji Dyrektora / Prezesa ==> Kwiecień
– + 99 PLN jako pochodne z 600 PLN
2. Dodatkowe nagrody:
– Nagroda dodatkowa 500 PLN ==> Styczeń
– 1 000 PLN za wkład pracy w 2022
– Nagroda EBITDA 400 PLN
+ 20% wzrost w/w nagród w przypadku osiągnięcia lepszego wyniku EBIDTA niż zakładany
– Nagroda wyrównawcza 700 PLN
3. Wzrost:
– dodatku zmianowego o 88,15 PLN /miesięcznie ==> obecnie 853,26 PLN / miesiąc
– współfinansowania opieki medycznej o 9,20 PLN / miesięcznie ==> obecnie 35,50 PLN / miesiąc
– dodatku mentorskiego o +14.4% ==> obecnie 360 PLN / miesiąc
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Podwyżki wynagrodzeń 

Z wypłatą za Styczeń 
(wzrost wynagrodzeń 
zgodnie z porozumieniem) 

   
500 

   
500 

 
500 

 
550 PLN (dla wszystkich) 

Z wypłatą za Marzec  500    500 500 
Z wypłatą za Kwiecień    200 240 - 440 

Z wypłatą za Maj 350     350 350 

Z wypłatą za Lipiec  250  100 70 250 420 
Z wypłatą za Sierpień 350     350 350 
Z wypłatą za Listopad  250  100 70 250 420 
Suma 700 

 

1 000 500 400 380 2 200 2 980 

 

 
50 PLN podwyżki indywidualne* 

* rozpoczęcie procesu z dniem 1 kwietnia 

 

Kalendarz wdrożenia zmian oraz wypłaty bonusów

Komórki  Dyrekcyjne:
Przewodniczaca: Beata Suder.
Zarząd: Józef Dudziński, Artur Głowa, Andrzej Mastaj, Ma-

łgorzata Mika, Krzysztof Mystek, Urszula Olczak, Jacek Sania i
Bogumił Starowicz.

Delegaci: Andrzej Grabski, Artur Głowa, Andrzej Mastaj, Lu-
cyna Roman, Beata Suder i Roman Wątkowski.

PUK Kolprem Sp. z o.o.:
Przewodniczący: Stanisław Lebiest.

Zarzad KRH z uznaniem odniósł się do pracy Głównej Hutni-
czej Komisji Wyborczej, która wspólnie z oddziałowymi komisja-
mi wyborczymi przyczyniła się do sprawnego przebiegu wybo-
rów w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

W imieniu Zarządu wszystkim osobom zaangażowanym w or-
ganizację i przeprowadzenie związkowych wyborów serdecznie
dziękujemy.

W tym tygodniu zakończono wybory związkowe w kolejnych
dwóch, już ostatnich, Okręgach Wyborczych tj. w Komórkach
Dyrekcyjnych oraz w Spółce Kolprem.

Jak z tego wynika, wybory odbyły się już we wszystkich 20
Okręgach Wyborczych, w trakcie których wybrano 62 delega-
tów na WZD MOZ NSZZ „Solidarność” AMPS.A. - Kraków.

Poniżej podajemy nazwiska nowo wybranych delegatów, prze-
wodniczących oraz osób wchodzących w skład zarządów komi-
sji oddziałowych.

Wybory związkowe na kadencję 2023 – 2028 Zarząd: Mateusz Bembenek, Waldemar Ostrowski, Bogusław
Potaśnik, Jerzy Rosiek, Anna Wiechniak, Paweł Wawrzeń i Ja-
nusz Ziomek.

Delegaci: Mateusz Bembenek, Stanisław Lebiest, Jerzy Rosiek,
Mariusz Synowiec, Anna Wiechniak i Paweł Wawrzeń.

Główna Hutnicza Komisja Wyborcza przypomina, że wybor-
cze Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” Ar-
celorMittal Poland S.A. - Kraków i Spółek odbędzie się w czwar-
tek 9 marca 2023 r.

W przyszłym tygodniu wybrani delegaci otrzymają zaprosze-
nie wraz z porządkiem obrad.

Przewodniczący GHKW Andrzej Gębara
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Zebranie przewodniczących z 13 lutego 2023 r. Pobierz elektroniczny PIT Z HRapki do 21 lutego
W tym tygodniu we wtorek Dział HR rozesłał pocztą elek-

troniczną wiadomość do pracowników AMP o następującej
treści:

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się okresem rocznego rozliczenia

podatku dochodowego informujemy, że w trosce o Państwa
komfort udostępniliśmy wszystkim pracownikom naszej fir-
my PIT-11 oraz RMUA za rok 2022 w wersji elektronicznej w
HRapce.

Pliki będą dostępne do pobrania w aplikacji
do 21 lutego włącznie.
E-PIT i E-RMUA (podsumowanie dot. składek do ZUS pła-

conych przez pracodawcę) w HRapce znajdują się w części
„Mój profil”, w sekcji „Pliki do pobrania”.

Pamiętajmy, aby koniecznie potwierdzić w aplikacji pobra-
nie plików zgodnie z instrukcją [ilustrowana instrukcja po-
brania obok na stronie].

Dostęp do plików zabezpieczony jest takim samym hasłem
jak e-pasek płacowy.

Pobranie plików zgodnie z instrukcją będzie jednoznaczne
ze wstrzymaniem wysyłki dokumentów pocztą, dzięki czemu
unikniemy konieczności odbioru przesyłki. Niepobranie pli-
ków z HRapki może oznaczać konieczność samodzielnego
odbioru dokumentów na poczcie.

Przypominamy, że istnieje możliwość rozliczenia PIT na por-
talu ministerstwa finansów (www.gov.pl), gdzie jest on już
automatycznie załadowany, po wcześniejszym przesłaniu przez
pracodawcę.

W przypadku braku możliwości zalogowania się do HRapki
z powodu utraty hasła, prosimy o zapoznanie się z poniższą
instrukcją:

1. Aby samodzielnie zresetować sobie hasło do HRapki,
należy nacisnąć na stronie logowania znak zapytania, uloko-
wany przy polu hasło po prawej stronie.

2. Następnie w polu „Podaj nazwę użytkownika” wpisać
swój numer AMEI (bez „A0”) i wcisnąć przycisk „zresetuj
hasło”.

3. Na adres mailowy podany w aplikacji HRapka przyjdzie
link umożliwiający ustawienie nowego hasła. W przypadku
braku adresu mailowego w aplikacji prosimy o kontakt z Se-
rvice Desk pod numerem telefonu 32-776-84-43.

Awaria WP nr 2 w Dąbrowie Górniczej
Na skutek awarii wielkiego pieca nr 2, a konkretnie uszko-

dzenia konstrukcji podtrzymującej jeden z silosów instala-
cji granulacji żużla, do czego doszło 9 lutego w Dąbrowie
Górniczej, koszt planowanego na ten rok remontu tego pieca
prawdopodobnie wzrośnie. Jak podaje portal wnp.pl, nowe
uszkodzenia zwiększą zakres planowanego remontu. Obec-
nie koszty szacuje się na ponad 100 mln euro, a czas trwa-
nia remontu na 2-3 miesiące. Rozpoczęcie prac remonto-
wych zapowiadano na marzec br., jednak  jak dotąd ze stro-
ny AMP nie ukazał się oficjalny komunikat z podaniem do-
kładnej daty.

Na szczęście w czasie awarii nikt z pracowników nie odniósł
obrażeń, a ponieważ piec jest w fazie wygaszania i przygoto-
wywania do remontu, incydent ten nie wpłynął znacząco na
bieżącą produkcję.

Roman Wątkowski informacją ze spotkania z dyrektorem gene-
ralnym Frederikiem Van De Velde rozpoczął ostatnie zebranie z udzia-
łem przewodniczących komisji oddziałowych. Między innymi poru-
szony został temat instalacji pieców wodorowych na walcowni zim-
nej w Krakowie. Zgodnie z założeniami, w niedługim czasie powi-
nien zostać uruchomiony pierwszy piec wodorowy. Nowa techno-
logia wyżarzania zagwarantuje wyższą jakość technologiczną wy-
żarzonych kręgów, co z kolei podniesie jakość wsadu do dalszej
przeróbki. Natomiast w piątek podczas spotkania z dyr. Grzegorzem
Marachą omówiono skutki awarii wielkiego pieca nr 2 w dąbrow-
skiej hucie. Awaria spowodowała ograniczenie produkcji „dwójki”.
W tej sytuacji, by utrzymać dotychczasowy poziom produkcji, pod-
jęto decyzję o zwiększeniu produkcji  wielkiego pieca nr 3, przywró-
conego ostatnio do pracy. Wdrożone działania zapewnią utrzyma-
nie dotychczasowego poziomu produkcji stali.

Jak wynika z kolejnych informacji, w tym tygodniu rozpocznie się
proces podpisywania nowych angaży po wprowadzeniu podwy-
żek na bieżący rok.

W związku z tegoroczną nowelizacją Kodeksu pracy Dział HR
rozpoczął przygotowania do wprowadzenia odpowiednich zmian w
Regulaminie pracy, tak by uwzględniał on nowe zapisy (m.in. prze-
pisy dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej czy kontrola trzeźwości
pracowników). Uaktualniony Regulamin zostanie przedłożony or-
ganizacjom związkowym do dalszych prac, o których postępie bę-
dziemy informować w związkowym biuletynie.

Obecnie w Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych trwają prace
nad wprowadzeniem nowej Karty PZU Sport, która dostępna bę-
dzie równolegle/zamiennie z Kartą Multisport. Karta wejdzie w
życie w marcu br., wtedy też ogłoszone będą warunki korzystania
z tego świadczenia.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Zespołu Centralnego.
Głównym tematem było wprowadzenie nowej ankiety dla pracow-
ników AM zatytułowanej „Jak postrzegasz bezpieczeństwo w swo-
im miejscu pracy?” Wspomniana ankieta jest całkowicie poufna i
anonimowa. Wszyscy pracownicy ArcelorMittal, w tym pracowni-
cy AMP S.A., spółek zależnych i innych wykonawców zostali po-
proszeni o udzielenie odpowiedzi na 24 pytania. Uzyskane od pra-
cowników odpowiedzi pozwolą dostrzec i zrozumieć całościowy i
rzeczywisty obraz bezpieczeństwa w naszej firmie. Ankieta jest ko-
ordynowana i analizowana przez firmę dss+. Ankieta, do której wy-
pełnienia nie potrzeba więcej niż 20 minut, będzie dostępna od 20
lutego do 19 marca. Możliwe będzie wypełnienie kwestionariusza
za pośrednictwem telefonu komórkowego, tabletu lub komputera.
W przypadku braku dostępu do Internetu, przełożeni udostępnią
ankiety w formie drukowanej. Link do ankiety z kodem QR zostanie
udostępniony 20 lutego. Pracodawca zachęca wszystkich do wy-
pełnienia ankiety i gwarantuje pełną anonimowość. Podsumowa-
nie wyników ankiety ukaże się prawdopodobnie w kwietniu br.

Końcowe minuty zebrania poświęcono dyskusji na temat trudnej
sytuacji w HUT-PUS-ie, którą zainicjował Stanisław Lebiest uczest-
niczący niedawno w spotkaniu z władzami tej spółki. Spotkanie
dotyczyło odpisu na ZFŚS, który pani prezes proponuje zawiesić z
uwagi na kłopoty finansowe spółki. Strona związkowa ma inne zda-
nie w tej kwestii i chce to jeszcze raz przedyskutować z zarządem
podczas kolejnego spotkania zaplanowanego w marcu br.  Stan
zatrudnienia w HUT-PUS to około 240 pracowników, z czego więk-
szość stanowią kobiety, na ogół słabo wynagradzane. Ze związko-
wego punktu widzenia walka o korzyści finansowe dla pracowni-
ków powinna być priorytetem, niestety niekończące się problemy
spółki są tutaj podstawową przeszkodą.



 
 

 
 

 
 
 
 

1 
Po zalogowaniu 
kliknij na „Mój 

profil”. 
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Większe uprawnienia inspektorów pracy
Od stycznia tego roku inspektorzy PIP posiadają szerokie kompe-

tencje w zakresie merytorycznej oceny stanowisk, na których wyko-
nywana jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze. Jeżeli stwierdzą uchybienia w tej kwestii, mogą nakazać
pracodawcy wpisanie danego stanowiska do specjalnego rejestru.

 W efekcie pracodawca zostanie zobligowany do odprowadzenia
za poszkodowanego pracownika składek na Fundusz Emerytur Po-
mostowych (FEP) do ZUS nawet za 5 lat wstecz. To z kolei może mieć
wpływ na przyznanie pracownikowi prawa do emerytury pomosto-
wej. Jeżeli natomiast nie będzie miał on możliwości przejścia na to

O czym piszą związkowe media

 

2 
Następnie zjedź na sam dół 
strony do sekcji „Pliki do 

pobrania” i kliknij na ikonę 
ołówka, aby wyświetlić pliki. 

 

3 
Po kliknięciu na ikonę ołówka 

potwierdź pobranie 
wybierając opcję TAK. 

4 
Następnie kliknij na 

„Zapisz”. Wtedy pojawią 
się pliki do pobrania. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

6 
Dostęp do plików jest 

zabezpieczony takim samym 
hasłem jak e-pasek. 

 
 

5 
Aby pobrać dokumenty, 
należy kliknąć na ścieżki 

plików. 

świadczenie, ponieważ nie spełnia przesłanki pracy w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1999
rokiem, wówczas, składka odprowadzana na FEP przełoży się
na wyższą emeryturę w przyszłości. Taka zależność wynika, z
art. 21 ustawy o emeryturach pomostowych.

Nowe uprawnienia daje inspektorom PIP nowelizacja usta-
wy o emeryturach pomostowych. Nowela weszła w życie 20
kwietnia zeszłego roku, ale zapisy dotyczące kontroli stano-
wisk pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym
charakterze obowiązują dopiero od 1 stycznia tego roku.

 Jak tłumaczy Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, pracodawca jest

dokończenie na str. 4



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
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Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej zaprasza
w dniu 3 marca 2023 r.(piątek)
Panie, które są Darczyńcami naszej Fundacji
na bezpłatne badania specjalistyczne, tj.:

Rozgrywki finałowe Hutniczego Turnieju Piłki Siatkowej JESIEŃ
2022 - WIOSNA 2023 odbędą się w sobotę 25 lutego br. Zawodni-
cy ośmiu drużyn będą walczyć o puchar turnieju według nastę-
pującego harmonogramu:

O godz. 7:30 grają drużyny:
Tubular
GU Reprezentacja
Szkoła Nauczyciele
PSK+BWG
O godz. 10:00 grają:
ZK Oldboje
ZK Młodzi
ZSZ Szkoła
ZK Reprezentacja
 Mecze jak zwykle rozgrywane są w hali sportowej Zespołu

Szkół Zawodowych HTS na os. Złotej Jesieni 2.
Zapraszamy goraco do kibicowania!

Finał Turnieju Piłki Siatkowej

kompleksowe konsultacje ginekologiczne,
w tym: badanie ginekologiczne z wykonaniem USG
oraz cytologią,
 które odbędzie się w siedzibie Centrum Medycznego
 „UJASTEK”.
 Rejestracja telefoniczna na badania
odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r., w godz. 9.30-11.00
tel.: 12 290 41 58
Ilość miejsc ograniczona

CZESŁAWOWI  FIUTOWSKIEMU
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci Żony
składa Zarząd KRH oraz

koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność”

Automatyczny zapis do PPK
W dniu 28 lutego 2023 r. wygasną wszystkie deklaracje re-

zygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Programów Kapita-
łowych. Do tego czasu pracodawcy mają obowiązek poinfor-
mowania pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji,
o ponownym ich zapisie do programu czyli o autozapisie. 

Ten proces nie będzie dotyczył pracowników w wieku 55-70
lat, którzy mogą zostać uczestnikami PPK jedynie na własny
wniosek. 

Jeśli pracownik chce ponowić deklarację o rezygnacji, po-
winien złożyć ją w marcu. Na decyzję ma w praktyce cały mie-
siąc, ponieważ dopiero w kwietniu (między 1 a 17 kwietnia)
naliczone wpłaty do PPK mogą zostać przekazane do instytu-
cji finansowej.

Pracownicze Programy Kapitałowe są formą systematyczne-
go oszczędzania na starość dla pracowników. Każdy pracodawca
w Polsce ma obowiązek prowadzenia takiego programu, jeżeli
choć jeden pracownik w jego firmie nie złożył rezygnacji z uczest-
nictwa w programie lub zgłosił chęć udziału w PPK.  

Wypłaty z PPK, tak aby nie utracić dodatkowych bonusów
(wpłata powitalna 250 zł  i roczna 240 zł) można dokonywać po
osiągnięciu wieku 60 lat na określonych ustawą zasadach. 

zobligowany do prowadzenia dwóch list. Na pierwszej z nich
powinny się znaleźć stanowiska, na których wykonywana jest
praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakte-
rze. Na kolejnej nazwiska pracowników zatrudnionych na tych
stanowiskach. – Dotychczas jeśli dane stanowisko było wpisa-
ne do wykazu, ale zatrudnionego na nim pracownika zabrakło
na liście, to z pomocą PIP mógł doprowadzić do ujęcia go w
ewidencji. Problem zaczynał się wówczas, gdy dane stanowisko
w ogóle nie było klasyfikowane przez pracodawcę jako praca w
warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Gdy
doszło do takiej sytuacji, pracownik był praktycznie bezradny i
nic nie mógł zrobić – podkreśla. Na początku obowiązywania
ustawy o emeryturach pomostowych organy PIP dokonywały
merytorycznej oceny charakteru pracy na określonym stanowi-
sku, ale zaczęło to być kwestionowane przez orzecznictwo są-
dowe. Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19
kwietnia 2011 roku PIP tę kompetencję utraciła. Teraz została
ona przywrócona.

Barbara Surdykowska zaznacza, że nowela nie oznacza końca
prac nad emeryturami pomostowymi. Główny postulat „Solidar-
ności” dotyczy utrzymania tego typu emerytur w przyszłości. W
tej chwili jest to świadczenie wygasające.

 Ustawa o emeryturach pomostowych weszła w życie 1 stycz-
nia 2009 roku. Jej zapisy od początku budzą kontrowersje.

www.solidarnosckatowice.pl

W dniu 6 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny, dotyczące rządowego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

(...) Projekt wprowadza zupełnie nowe, nieznane dotychczas
polskiemu prawu pracy instytucje w postaci zwolnienia z po-
wodu siły wyższej czy też urlopu opiekuńczego. W przypadku
zwolnienia z tytułu siły wyższej pracownikowi będzie przysłu-
giwać w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w
wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wy-
ższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych cho-
robą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa
obecność pracownika. Natomiast urlop opiekuńczy będzie
przysługiwał pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego, w
wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wspar-
cia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w
tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki
lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za członka
rodziny uważać się będzie syna, córkę, matkę, ojca lub małżon-
ka. O ile w przypadku zwolnienia z powodu siły wyższej pra-
cownik zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości poło-
wy wynagrodzenia, o tyle urlop opiekuńczy będzie urlopem
bezpłatnym. Na potrzebę zapewnienia pełnej odpłatności zwol-
nienia z tytułu siły wyższej, jak i urlopu opiekuńczego NSZZ
Solidarność wskazywała w decyzji Prezydium KK.

Prace nad nowelizacją kodeksu pracy


