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Porozumienie płacowe w AMP na 2023 rok  

PODPISANE !!!!! 

Po blisko trzech miesiącach negocjacji, Porozumienie płacowe 

w AMP zostało parafowane 3.02.2023 roku przez wszystkich 

przedstawicieli Zespołu Centralnego oraz Pracodawcę. Porozu-

mienie jest zawsze kompromisem między oczekiwaniami Strony 

Związkowej, a możliwościami budżetowymi Spółki. Stronie spo-

łecznej jak zawsze podczas negocjacji zależało na tym by osią-

gnąć jak największą podwyżkę płacy zasadniczej dla wszyst-

kich pracowników, by te wynegocjowane środki rekompensowa-

ły inflację i powodowały, że płaca rok do roku nie jest niższa. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę jaka kwota z łącznej podwyżki trafi 

do wszystkich pracowników to możemy powiedzieć, że nam się 

to udało. Pewnie niezadowoleni z kwoty którą otrzymają będą 

dyrektorzy Zakładów jednak należy pamiętać o tym, że praco-

dawca ma możliwości podnoszenia płacy ustalone w ZUZP. 

Należy tylko zadbać by Firma dostała dodatkowe środki, a dy-

rekcje Zakładów śmielej o te podwyżki dla indywidualnych pra-

cowników występowały. Pracownicy muszą pamiętać także o 

tym, iż oprócz wzrostu płacy zasadniczej pojawią się także tzw 

„pochodne”, które są wyszczególnione w Porozumieniu. Wielu 

pracowników uważa, że te dodatkowe środki pieniężne po pro-

stu się należą - nic bardziej błędnego. Zostały one wywalczone 

przez Związki Zawodowe i wpisane, część do ZUZP, a inne jak 

choćby PPE czy opieka medyczna ustalone w oddzielnych Po-

rozumieniach. Dodatkowo w tym roku uzgodniono zawieszenie 

wzrost ceny posiłków regeneracyjnych (punkt F w porozumie-

niu). Strony zgodnie uznały, że w połowie roku wspólnie doko-

nają przeglądu realizacji Porozumienia Płacowego i jeśli poja-

wią się oszczędności to postanowią o ich zagospodarowaniu. 

Ponadto wszystkie Spółki zależne oraz będące w Grupie Arce-

lorMittal zostaną powiadomione o zakończonych negocjacjach i 

wynegocjowanych kwotach. Mamy nadzieję, że w tych Spół-

kach podwyżki zostaną wdrożone co najmniej na takim samym 

poziomie. Ponadto inne Spółki hutnicze wzorem AMP rozpocz-

ną rozmowy płacowe, a finał tych rozmów będzie porównywalny 

z kwotami osiągniętymi w Hucie. Poniżej przedstawiamy pełną 

treść Porozumienia Płacowego.  K.W.  

 

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal  

Poland SA z Zakładowymi Organizacjami Związkowy-

mi Spółki w zakresie wzrostu płac 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 przezna-

cza się łączną kwotę 600 PLN/pracownika z przyjęciem nastę-

pującego jej podziału:  

1) kwota 550 PLN/pracownika - na wzrost płac zasadniczych 

dla wszystkich pracowników objętych ZUZP,  

2) kwota średnio 50 PLN/pracownika na wzrost indywidual-

nych 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 pracowników na stanowi-

skach robotniczych i nierobotniczych (B/W), bez możliwości 

przemieszczania tych środków pomiędzy ww. grupami, przy 

czym powyższe środki na zmiany indywidualnych płac zasadni-

czych 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 fundu-

szu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego, wy-

nagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych 

oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego w łącznej wyso-

kości 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 po-

dawana jest w niniejszym porozumieniu informacyjnie. 

4. Dodatkowo Strony Porozumienia potwierdzają, iż dodatko-

wym 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 ubezpiecze-

nia 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 pracowni-

kom 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 nastę-

pujących 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,   Cd str nr 2 
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 Cd ze str nr 1.. 3) wraz z wynagrodzeniem za listopad 2023r. 

uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 3 część 

nagrody w wysokości 250 PLN/pracownika. 

B. Nagroda dodatkowa. 

1. Strony uzgadniają, że w roku 2023 uprawnionym pracowni-

kom Spółki wypłacona zostanie nagroda dodatkowa. 

2. Wysokość nagrody dodatkowej wynosi 500 PLN/pracownika 

i zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za styczeń 

2023r. 

C. Nagroda EBITDA 

1. Strony uzgadniają, że uprawnionym pracownikom Spółki 

wypłacona zostanie nagroda za wynik EBITDA roku 2023 w 

łącznej wysokości 400 PLN/pracownika  

2. Wysokość nagrody za wynik EBITDA, o której mowa powy-

żej, zostanie ustalona i wypłacona wg następujących zasad w 3 

częściach: 

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 wyna-

grodzeniem za lipiec 2023r. uprawnionym pracownikom Spółki 

wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 100 PLN/

pracownika, 

3) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik 

EBITDA za 10 pierwszych miesięcy roku 2023 – wraz z wy-

nagrodzeniem za listopad 2023r. uprawnionym pracownikom 

Spółki wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości 100 

PLN/pracownika. 

3. W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik 

EBITDA za okresy wskazane w ust. 2 następuje zwiększenie 

kwot nagród 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 

miesięcy 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 zosta-

nie nagroda wyrównawcza. 

2. Wysokość nagrody wyrównawczej wynosi 700 PLN /

pracownika. 

3. Dodatkowa nagroda  zostanie wypłacona w 2 częściach: 

1) wraz z wynagrodzeniem za maj 2023r. uprawnionym pra-

cownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wyso-

kości 350 PLN/pracownika, 

2) wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2023r. uprawnionym 

pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w 

wysokości 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 przepracowali cały 2022r. oraz którzy w pierwszym dniu 

miesiąca dokonywania 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 przepracowali peł-

nych 12 miesięcy roku 2022 – każda część nagrody zostaje 

pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany pełny mie-

siąc 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 przypadało 

bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce,  

B) okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w 

AMP S.A. nie przekraczający 7 dni. 

2. Uprawnionymi do nagrody dodatkowej, o której mowa w Roz-

dziale II część B Porozumienia są pracownicy Spółki objęci 

ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy w 

pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty tej nagrody 

będą pozostawali w zatrudnieniu. 

3. Uprawnionymi do nagrody, o której mowa w Rozdziale II 

część C Porozumienia w pełnych kwotach są pracownicy Spółki 

objęci ZUZP dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A., którzy 

przepracowali cały odpowiedni dla danej części nagrody 

EBITDA okres oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokony-

wania wypłaty odpowiedniej części nagrody – będą pozostawali  

w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że odpowiednia część 

nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepra-

cowany pełny miesiąc danego okresu obliczeniowego  

w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym 

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) 01.06.2023r. – w przypadku wypłaty nagrody, o której mowa 

w Rozdziale II część D ust.3. pkt.1, 

2) 01.09.2023r. – 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 proporcjonalnej 

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 Porozumienia 

Okołoukładowego z dnia 17.05.2021r., na mocy którego w 

okresie od  01.01.2023. do 31.12.2023r. ulegną zawieszeniu 

postanowienia 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 finansowana 

w 50% przez Pracodawcę i w 50% przez Pracownika”  Powyż-

sze oznacza  utrzymanie w roku 2023 części ceny posiłków 

regeneracyjnych finansowanej przez pracowników w wysokości 

1,48zł  za posiłek. 
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III. Postanowienia końcowe 

1. Zmiana zapisów treści niniejszego porozumienia jak również 

ich interpretacja, dokonywana jest przez Strony w formie pisem-

nego uzgodnienia.  

2. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy 

rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje 

wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek ma-

cierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia 

uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw. 

opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny. 

 

Kolprem negocjacje płacowe 

W poniedziałek 06.01.2023 w siedzibie Spółki Kolprem w Dąbro-

wie Górniczej odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z przedstawi-

cielami Związków Zawodowych. Prezes Zarządu Czesław Sikor-

ski i Wiceprezes Pani Urszula Michalik omówili działalność Spółki 

w roku 2022, a także plany na rok bieżący. Kolprem utrzymał 

wysokie 5 miejsce wśród największych przewoźników w Polsce. 

W roku 2023 planowany jest wzrost przewozów do ok. 10 mln 

ton. Oprócz tego planowane jest szereg inwestycji takich jak ko-

lejne etapy centralizacji nastawni czy pozyskiwanie lokomotyw i 

wagonów. Od 01.04.2023 planowane jest wprowadzenie w Spół-

ce Kolprem tzw. HRapka. Wprowadzenie nowej aplikacji dla pra-

cowników ma być poprzedzone szkoleniami dla wszystkich pra-

cowników Spółki. Kolejnym projektem jaki ma być wdrożony to 

automatyzacja sczytywania wagonów OCR. Strona Związkowa 

wyraziła swoje obawy co do możliwości i efektywności tej decyzji. 

Mamy nadzieję, że ten temat i pozostałe, które związane są z 

tzw. Transformacją będą przedmiotem spotkania, które odbędzie 

się w najbliższych tygodniach. Uzgodniono także podjęcie roz-

mów na temat opracowania porozumienia osłonowego, które do 

tej pory nie funkcjonowało w Spółce. Porozumienie mogłoby po-

móc pracownikom finansowo w sytuacjach gdy zbliżają się do 

tzw wieku ”emerytalnego” i mogliby skorzystać z wcześniejszego 

odejścia z pracy. Wzorem dla takich ustaleń ma być obowiązują-

ce w tym zakresie Porozumienie tzw E-48 w AMP. 

W drugiej części spotkania uzgodniono wzrost płac w roku 2023. 

Podwyżki płac jak i nagrody są na takim samym poziomie jak w 

AMP i obowiązują od 01.01.2023 roku. Całość Porozumienia 

znajduje się na stronie najnowszego Kuriera Aktualności. W 

Spółce powielone zostały terminy wypłat dodatkowych nagród 

oraz termin rozdysponowania środków na indywidualne podwyżki 

wynagrodzeń. Dodatkowo w Spółce wzrasta wartość posiłków na 

karcie przedpłaconej do 10,00 zł za 8 godzin pracy. Strony 

uzgodniły, że w połowie roku dojdzie do spotkania w celu omó-

wienia możliwości dodatkowych podwyżek płac.        T Ziołek 

 

Płaca minimalna, odpis składki związkowej w 2023 roku 

Tegoroczna podwyżka płacy minimalnej. W 2023 roku czekają 

nas dwie podwyżki płacy minimalnej na łączną kwotę wynoszącą 

590 zł brutto. Od stycznia płaca minimalna będzie wynosiła 3490 

zł brutto, a od lipca 3600 zł brutto. Na rękę będzie od stycznia 

2700 zł i 2780 zł od lipca, czyli blisko o 20 proc. więcej niż obec-

nie. Tak wysokiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pra-

cę jeszcze w Polsce nie było. To dobra wiadomość dla ok. 3 mln 

pracujących. Wzrost płacy minimalnej przełoży się również na 

podniesienie minimalnej stawki godzinowej. Od stycznia za go-

dzinę pracy pracodawca będzie musiał zapłacić pracownikowi co 

najmniej 22,80 zł brutto. Natomiast w lipcu stawka ta wzrośnie do 

23,50 zł brutto i będzie o 3,80 zł brutto wyższa od obecnie obo-

wiązującej. Do podwyższenia płacy minimalnej dwa razy w roku 

obligują rządzących przepisy ustawy o minimalnym wynagrodze-

niu za pracę. Zgodnie z nimi dwie podwyżki muszą wejść w ży-

cie, gdy inflacja przekracza 5 proc. i właśnie z taką sytuacją ma-

my do czynienia. We wrześniu, kiedy ogłaszano wysokość płacy 

minimalnej na przyszły rok, inflacja wynosiła 16,1 proc. Nato-

miast na koniec listopada, jak poinformował GUS, sięgnęła już 

17,5 proc.  

 

Składkę związkową odliczamy od dochodu Od 1 stycznia 2022 r. 

(w zeznaniu podatkowym PIT za ub.r.) można odliczyć od pod-

stawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opodatkowaniem, 

ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek 

członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit ulgi 

to 500 zł. W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego 

potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi 

do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków 

wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.  
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Kurier Aktualności  Biuletyn NSZZ  PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND  SA   

 Do użytku wewnętrznego członków i sympatyków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. 

Wydaje:  Zarząd NSZZ Pracowników  ArcelorMittal Poland  S.A.   Nakład 2200 egz.  

 Tel. Redakcji - sekretariat  Związku 012 290 15 32,    e-mail: krzysztof.wojcik@arcelormittal.com    www.  nszzphs.pl;   
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Lista wycieczek krajowych proponowanych przez  

BT HUT-PUS 

Ze względu na prośbę pracowników przedstawiamy ponownie 

listę wycieczek krajowych proponowanych przez BT HU-PUS, 

zatwierdzonych już przez MTKŚS. Pozostałe oferty wypoczynku 

po pracy oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie interne-

towej Biura Turystycznego Spółki HUT-PUS http://hpturystyka.pl/

kategoria/arcelormittal/ 

Lp. Miejsce, Nazwa hotelu/ ośrodka, Termin, Cena, Trans

 port, nazwa Biura 

1 Dźwirzyno OW ANIA 28.07-05.08.2023 2 400,00

 autokar HUT PUS 

2 Dźwirzyno OWR BRYZA 17-24.06.2023 2 380,00

 autokar HUT PUS 

3 Dźwirzyno OWR BRYZA 15-22.07.2023 2 700,00

 autokar HUT PUS 

4 Dźwirzyno OWR BRYZA 26.08-2.09.2023 2 020,00

 autokar HUT PUS 

5 Krynica Morska HOTEL***NAT 05-12.08.2023

 2 995,00 autokar HUT PUS 

6 Piwniczna HOTEL***NAT 26.08-02.09.2023  

7 2 510,00 autokar HUT PUS 

7 Łeba OW FREGATA 5-15.08.2023 2 530,00

 autokar HUT PUS 

8 Łeba OW FREGATA 15-25.08.2023 2 530,00

 autokar HUT PUS 

9 Łeba OW FREGATA 25.08-4.09.2023 2 350,00

 autokar HUT PUS 

10 Pustkowo ZEM-TOURIST 5-13.08.2023 2 730,00

 autokar HUT PUS 

11 Ustronie Morskie OW GWAREK 19-26.08.2023

 2 550,00 autokar HUT PUS 

12 Wisła HOTEL***NAT 24.06-01.07.2023 1 840,00

 autokar HUT PUS 

13 Ustroń HOTEL***NAT 17-24.06.2023 2 289,00

 autokar HUT PUS 

14 Szczawnica (Święta) OSW BUDOWLANI 7-11.04.2023  

15 1 390,00 autokar HUT PUS 

15 Busko Zdrój HOTEL GROMADA 3-11.04.2023 2 120,00 

autokar HUT PUS 

 

                       KRS 0000052378 

      Wielu może więcej   Podaruj sobie 1% 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej  

zaprasza w dniach: 22 lutego i 1 marca 2021  

Panie , które są Darczyńcami naszej Fundacji 

na bezpłatne badanie specjalistyczne, tj. USG piersi wraz z 

konsultacją, które odbędzie się w siedzibie Centrum Medycz-

nego „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 

 

Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku  

informujemy, że w dniu 31 stycznia 2023 roku, zmarł  

 Śp Stanisław Olszowski 

Długoletni członek Zarządu Huty im. T. Sendzimira  

Rodzinie i najbliższym, wyrazy głębokiego współczucia  

składa Zarząd  

NSZZ Pracowników AMP S.A. 

           

Wybory wiceprzewodniczących OPZZ  

na kadencję 2022-2027 

To już ponad miesiąc od zakończenia Kongresu 

OPZZ podczas, którego wybrano nowego Przewod-

niczącego OPZZ na Kadencję 2022-2027. Przewodniczącym 

OPZZ przypominamy został kol. Piotr Ostrowski. Prezydium 

OPZZ w dniu 26 stycznia zwołało pierwsze posiedzenie Rady 

OPZZ w celu dokonania wyboru Wiceprzewodniczących. Po 

wprowadzeniu oraz omówieniu przez Przewodniczącego kol. 

Piotra Ostrowskiego zasad jakie obowiązują przy wyborze Wi-

ceprzewodniczących, przystąpiono do procedur wyborczych. 

Rada przyjęła uchwałę o wyborze trzech Wiceprzewodniczą-

cych, następnie przegłosowano Regulamin Wyboru Wiceprze-

wodniczących. Korzystając z przywileju jakim jest funkcja Prze-

wodniczacego OPZZ kol. Piotr Ostrowski zarekomendował trzy 

osoby z, którymi chciałby współpracować. Rekomendacje 

Przewodniczącego otrzymali: kol. Barbara Popielarz, kol. Bła-

żej Mądrzycki, kol. Jarosław Szunejko. Obecni członkowie Ra-

dy OPZZ zgłosili na funkcję Wiceprzewodniczącego kol. Seba-

stiana Koćwina. Każdy ze zgłoszonych kandydatów miał pięć 

minut aby się zaprezentować, by przekonać członków Rady do 

swojej osoby. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Rada 

dokonała  wyboru Wiceprzewodniczących. Wiceprzewodniczą-

cymi w nowej Kadencji zostali: kol. Barbara Popielarz, kol. Se-

bastian Koćwin oraz kol. Błażej Mądrzycki. Dwie pierwsze oso-

by pełnili funkcję Wiceprzewodniczących w poprzednie Kaden-

cji Rady OPZZ. Oczekujemy teraz na przydział zadań Wice-

przewodniczącym i dobrej współpracy. Następnie Rada omówi-

ła plan pracy na 2023 rok związany z realizacją przyjętego na 

X Kongresie programu OPZZ na Lata 2022-2027. Ponadto 

Rada OPZZ została zapoznana z informacjami dotyczącymi 

utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ,,Renta Wdo-

wia”. Na zakończenie posiedzenia Rada przyjęła terminy posie-

dzeń Prezydium i Rady OPZZ w 2023 r. Posiedzenie zakoń-

czono pod hasłem : Razem Możemy Więcej.        J. Kawula 

 
Z prasy związkowej i branżowej: Ulga podatkowa dla 

członków związków zawodowych. W związku z nową ulgą 

warto także pamiętać, że: składki członkowskie odpisywane są 

od dochodu, a nie od podatku; odliczenie ma charakter limito-

wany kwotą 500 zł w skali roku. Nadwyżka ponad kwotę 500 zł 

nie będzie zatem podlegać odliczeniu; odliczeniu podlegają 

składki faktycznie opłacone w danym roku podatkowym. Skład-

ki należne, lecz niezapłacone nie podlegają odliczeniu; pierw-

szego odliczenia za 2022 r. będzie można dokonać w przyszło-

rocznym rozliczeniu podatkowym (do 30 kwietnia 2023 r.); pod-

stawę prawną do odliczenia stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2c i art. 

26 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-

dowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128). 

Polskie hutnictwo traci rynek. Produkcja gaśnie w oczach. 

W listopadzie 2022 roku polskie hutnictwo wyprodukowało 29 

proc. stali surowej mniej niż rok wcześniej, a od stycznia do 

listopada ubytek wyniósł 9,8 proc . Tymczasowe wygaszenie 

jesienią jednego z wielkich pieców huty ArcelorMittal w Dąbro-

wie Górniczej spowodowało znaczny spadek produkcji stali i 

wyrobów stalowych. Produkcja stali surowej w Polsce zmalała 

w listopadzie 2022 roku o 29 proc. Zużycie stali spadło w listo-

padzie o 24,2 proc., a w 11 miesiącach o 11,8 proc. 

 

Koledze Krzysztofowi Pechcińskiemu 

      wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

        śmierci Taty składa 

Zarząd Zakładowy CUR BU NSZZ Pracowników AMP SA 

oraz koleżanki i koledzy 

http://hpturystyka.pl/kategoria/arcelormittal/
http://hpturystyka.pl/kategoria/arcelormittal/

