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Dzień Kobiet  

8 marca obchodziliśmy Mię-

dzynarodowy Dzień Kobiet. 

W 1910 roku Druga Między-

narodówka Socjalistyczna w 

Kopenhadze ustanowiła ob-

chodzony na całym świecie 

Dzień Kobiet. Miał on służyć 

krzewieniu idei praw kobiet 

oraz budowaniu społecznego 

wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.  

Dzień Kobiet, jest to święto bliskie sercu każdemu mężczyźnie.  

Dziękując Wam za chwile zrozumienia, drobne gesty dobroci,  

setki łagodnych uśmiechów. Chcielibyśmy, abyście Drogie Pa-

nie czuły się nie tylko w tym szczególnym DNIU wyjątkowo! 

Życzymy Wam by przez cały rok spełniały się Wasze marzenia, 

by uśmiech często gościł na Waszej twarzy, by się zdarzyło 

wszystko czego pragniecie. 

Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA 

 

Zespół Centralny  

Stosownie do postanowień § 65 ZUZP Strona Pracodawcy 

przedstawiła w trakcie spotkanie informacje dotyczące: stanu i 

struktury zatrudnienia w Spółce oraz przewidywanych zmian 

zatrudnienia, skali rezygnacji z pracy nowo zrekrutowanych 

pracowników, przebiegu procesu rekrutacyjnego w Spółce, 

działań dotyczących, rozwoju pracowniczego ( w tym programu 

szkoleniowego dedykowanego mistrzom i kierownikom linio-

wym), dobrostanu pracowników, przebiegu procesu Transfor-

macja w części dotyczącej projektów w zakresie zatrudnienia w 

roku 2023 wraz z wykazem w/w projektów oraz ich wpływem na 

stan zatrudnienia, programów profilaktycznych i działań proz-

drowotnych jakie będą realizowane przez FOZ w roku 2023. 

Spotkanie rozpoczęła Pani Agnieszka Woźniak, która omówiła 

dane dotyczące rekrutacji pracowników. W 2022 roku przyjęto 

531 nowych pracowników. Aktualnie w AMP jest 200 otwartych 

rekrutacji. Przekazała, iż w marcu zaplanowano uczestnictwo 

przedstawicieli pracodawcy w targach pracy w Politechnice 

Śląskiej i AGH. W kwietniu w targach pracy na Politechnice 

Częstochowskiej, natomiast w maju przewidziany jest webinar 

dla studentów IT, udział w Dniach Otwartych szkół technicznych 

oraz rekrutacja na praktyki letnie. W AMP od 2022 roku funkcjo-

nuje 12-miesięczny płatny program stażowy. W 2022 roku AMP 

przyjęło 31 stażystów, z czego 28 kontynuuje pracę w naszej 

firmie. W 2023 roku do załogi AMP dołączyło kolejnych sześciu 

stażystów. HR zachęca pracowników do korzystania z progra-

mu poleceń. Przypominamy, iż za polecenie kandydata, który 

później zostanie zatrudniony i będzie pracował dłużej niż trzy 

miesiące, pracodawca zapłaci osobie polecającej 1.500 zł brut-

to. W 2022 roku 117 pracowników otrzymało premię z tego tytu-

łu. Jeżeli jedna osoba poleci kilku nowych pracowników, którzy 

spełnią powyższe wymagania, otrzyma premię za każdego po-

leconego pracownika. W dalszej części spotkania przedstawio-

ny został harmonogram działań w dąbrowskiej Fundacji Ochro-

ny Zdrowia oraz harmonogram działań krakowskiej Hutniczej 

Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w zakresie 

profilaktyki na okres od stycznia do kwietnia 2023. Przedstawia-

my krakowski program badań do końca kwietnia: 

- OSOD - badania w kierunku wczesnego wykrycia Przewlekłej 

Choroby Nerek - realizacja od 9 marca 500 badań aż do wy-

czerpania miejsc,  

- CM Ujastek - badanie kreatyniny w kierunku Przewlekłej Cho-

roby Nerek - realizacja od 20 marca 50 badań, do wyczerpania 

miejsc,  

- Diagnostyka SP z o.o. - Światowy Tydzień Zdrowia - markery 

nowotworowe jajnika (Ca-125) oraz prostaty (PSA całkowite) - 

realizacja od 7 kwietnia - 300 badań do wyczerpania miejsc,  

- Angiomedic - badania Dopplerowskie (USG tętnic szyjnych lub 

żył w kończynach dolnych) - realizacja 18 kwietnia br. 30 ba-

dań.  

Ogółem od stycznia do końca kwietnia br. z badań w zakresie 

profilaktyki organizowanej przez HFOZiPS skorzysta 995 osób. 

Przewidywany koszt akcji wynosi 35 tys. zł.  

W kolejnej części spotkania HR poinformował, że 76,7% pra-

cowników AMP pobrało swoje PIT-y za pośrednictwem HRapki. 

Pracodawca poinformował, iż w najbliższym czasie zespół Pani 

Agnieszki Kukli przedstawi rozwiązania dotyczące zakupu oku-

larów korekcyjnych. NSZZ Pracowników AMP SA już w 2022 

roku wnioskował o korektę obecnej kwoty. Mamy nadzieję, że 

zaproponowane rozwiązanie będzie satysfakcjonowało pracow-

ników. Strona Pracodawcy przekazała projekty dotyczące 

zmian: dodatku mentorskiego, zmian do Regulaminu Pracy  

zasad przeprowadzania przez pracodawców kontroli trzeźwości 

pracowników. Projekt ten zawiera także propozycje uzupełnie-

nia Regulaminu Pracy o zapisy dotyczące form nagradzania 

pracowników, projekt pracy zdalnej oraz projekt Porozumienia 

w sprawie zabezpieczenia pracowników podczas wyłączenia 

WP w Dąbrowie Górniczej na czas remontu. Strona Społeczna 

po analizie przekaże swoje uwagi. Po uzgodnieniach przyjęte 

rozwiązania przedstawimy w Kurierku Aktualności. W ostatniej 

części spotkania omówiono harmonogram spotkań Dyrektora 

Generalnego AMP oraz HR odpowiadał na zgłaszane pytania. 

 

Spotkanie Dyrektora Generalnego Pana Frederika Van De 

Velde z pracownikami Zakładu PED w Krakowie 

 W dniu 6.03.2023r w krakowskim Oddziale AMP odbyło 

się spotkanie Dyrektora Generalnego Pana  Frederika Van De 

Velde z pracownikami Zakładu Energetycznego PED . Ponadto 

w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Zakładu PED Pani Justyna 

Kołtonik, Dyrektor Obszaru Surowcowego Pan Grzegorz Mara-

cha, Dyrektor Personalny AMP Pan Stanisław Ból. Spotkanie 

rozpoczął Dyr. Generalny od informacji o stanie BHP w Spółce 

ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Energetycznego. 

Przypomniał zebranym pracownikom   Cd str nr 2 
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 Cd ze str nr 1.. o tragicznym zdarzeniu w ZKZ, gdzie nie przypięty 

do liny "życia" pracownik firmy remontującej spadł z dużej  wy-

sokości . Po tym tragicznym wypadku poddano analizie wszyst-

kie procedury związane z pracami na wysokości. W PED anali-

zowano między innymi sposoby wychodzenia na wysokie bu-

dynki i zabezpieczenie pracowników. Mówiąc o zaangażowaniu 

wszystkich pracowników w poprawę warunków BHP apelował o 

działanie zespołowe, dbanie wzajemnie o bezpieczeństwo swo-

je i pracujących kolegów. Takie zaangażowanie zapobiegnie 

nieprzewidzianym niebezpiecznym zdarzeniom. Kończąc temat 

BHP zaapelował do wszystkich obecnych na spotkaniu o zaan-

gażowanie się w wypełnienie ankiety BHP skierowanej do za-

kładów Grupy przez Dyrekcję Generalną. Ankieta „Jak postrze-

gasz bezpieczeństwo w swoim miejscu pracy” powinna uwypu-

klić "słabe punkty" w zakresie BHP we wszystkich Zakładach 

Grupy także w Polsce i pomóc w ich likwidacji tak by pracowni-

cy zaczynali pracę z zadowoleniem i ze spokojem ją kończyli.  

Kolejny temat dotyczył aktualnej sytuacji produkcyjnej w AMP. 

Dyr. Generalny przypomniał zebranym jak wyglądała w 2022 

roku produkcja w naszej Spółce. Pierwsza połowa roku po roz-

poczęciu wojny przez Rosję z Ukrainą, pomimo niepewności 

była rekordowa. Zapewne większość odbiorców obawiała się 

problemów produkcyjnych hut i uzupełniała swoje magazyny 

ponad "dopuszczalne stany". Niestety tendencja wzrostowa 

pierwszego półrocza nie przełożyła się na kolejne miesiące. 

Dyrektor przypomniał o konieczności wyłączania linii produkcyj-

nych także w Krakowie oraz wysyłania pracowników na tzw. 

"postojowe". Ostatnie miesiące 2022 roku po niewielkim oży-

wieniu w zamówieniach mogły sugerować powrót do normalno-

ści. Jednak uruchomione  linie produkcyjne ( w Krakowie mię-

dzy innymi Ocynkownia nr 1) będą musiały być "hamowane" a 

w ostateczności jak nie pojawią się znaczące zamówienia po-

nownie zatrzymane. Do trudnej sytuacji dotyczącej zamówień 

dokładają się zwiększone koszty produkcji. Rekordowe wzrosty 

cen energii i gazu oraz innych surowców produkcyjnych powo-

dują, że opłacalność produkcji staje się nie możliwa do zrealizo-

wania. Stąd działania dyrekcji AMP aby wszystkie Zakłady szu-

kały oszczędności by przetrwać ten trudny czas. Zakład Ener-

getyczny został przez Dyrektora Generalnego szczególnie wy-

różniony za prowadzenie dobrej polityki finansowej, a Dyrektor 

PED za wprowadzanie nowych oszczędnościowych rozwiązań.       

W kolejnej części spotkania organizatorzy oddali głos obecnym 

na spotkaniu pracownikom. 

Pierwsze pytanie dotyczyło spraw BHP, pytający pracownik 

miał wątpliwości czy zwiększone działania w zakresie BHP, 

większa ilość środków zapobiegawczych w tym nakładanych 

kar, nie spowodują odwrotnej reakcji pracowników jeśli chodzi o 

zaangażowanie w poprawę bezpiecznych metod pracy? Ponad-

to tak duża ilość nowych poleceń, instrukcji BHP w wielu przy-

padkach "przytłacza" pracowników. 

Dyrektor Generalny odpowiadając na pytanie i przedstawione 

wątpliwości przypomniał dążenie AMP do "zera wypadków". 

Według niego wszystkie działania służą właśnie realizacji tego 

założonego celu. Niestety wypadki i zdarzenia niebezpieczne 

występują w naszych zakładach i tylko przestrzeganie zaleceń 

oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony może dopro-

wadzić do bezwypadkowej pracy. Tam gdzie jest zagrożenie 

życia nie ma kompromisów. Przyznał rację, że lepiej rozmawiać 

i przekonywać o stosowaniu się do bezpiecznych metod pracy 

niż karać. Nagrody za dobre wyniki więcej zdziałają niż kary. 

Kolejne pytanie dotyczyło ogromu dokumentów z którymi musi 

zapoznać się pracownik. W trakcie konieczności zapoznania 

się z dokumentami, zarządzeniami pracownikom "umykają" te 

bardzo istotne zalecenia od których może zależeć zdrowie in-

nych kolegów oraz stan urządzeń.    

W odpowiedzi Dyrektor Generalny poinformował o funkcjono-

waniu z udziałem Strony Społecznej Forum BHP, na którym 

omawia się wiele problemów także dotyczących niepotrzebnych 

dokumentów. Przyznał jednak, że będzie konieczne powołanie 

specjalnej grupy roboczej która przeanalizuje zgłoszony pro-

blem.   

Kolejne pytanie dotyczyło dekarbonizacji oraz planów inwesty-

cyjnych? 

Dyrektor Generalny poinformował o planach budowy w Dąbro-

wie Górniczej dużego pieca łukowego dla potrzeb Wyrobów 

Długich i dwóch mniejszych pieców dla potrzeb Wyrobów Pła-

skich. Zostało powołany Zespół, który jest obecnie na etapie 

przygotowania założeń inwestycyjnych. Sprawa dekarbonizacji 

staje się priorytetem dla wszystkich Firm hutniczych. Polskie 

huty  aby przetrwać w przyszłości muszą także dążyć do reali-

zacji tego procesu.  

Dyrektor Generalny odniósł się także do procesu obrony projek-

tu budowy trzeciej nitki Ocynkowni. Po komplikacjach związa-

nych z procesem zatwierdzania inwestycji projekt czeka na 

pozytywną decyzję władz Grupy z Londynu. Według informacji 

otrzymywanych od dyrekcji Grupy AM taka decyzja powinna 

zapaść jeszcze w tym roku. Przypomniał, że Kraków jest przy-

gotowany na budowę Ocynkowni nr 3. Zostały przygotowane 

hale, sprowadzone dodatkowe niezbędne przy produkcji ma-

szyny, modernizowany jest w tym zakresie Zakład BWZ. Wszy-

scy wierzą, że decyzja będzie pozytywna i jeszcze w tym roku 

rozpocznie się oczekiwana inwestycja. 

Kolejne pytanie dotyczyło przyszłości Wydziału PCI?  

Na to pytanie można odpowiedzieć bardzo krótko, Wydział bę-

dzie pracował tak długo jak będzie pracował WP2 w Dąbrowie 

Górniczej, a Zarząd po remoncie tego pieca przewiduje jego 

eksploatację na 20 i więcej lat. Ponadto przy braku gazu wiel-

kopiecowego, po zamknięciu części surowcowej w Krakowie, 

bardzo dużych kosztach zakupu gazu ziemnego i konieczności 

oszczędzania produkcja krakowskiej Koksowni jest niezbędna i 

tym samym to kolejny argument na dalszą pracę PCI. 

Kolejne pytanie dotyczyło optymalizacja dostaw do huty gazów 

technicznych w kontekście zatrzymania części surowcowej w 

Krakowie. Zakład musi utrzymywać w dalszym ciągu rozległe 

instalacje sieci tlenowej i azotowej, a to jak wiemy są duże 

koszty? 

Dyrekcja PED podnosiła ten problem. Wiemy, że instalacje 

gazowe kilkukrotnie przewyższają potrzeby huty stąd prowa-

dzone są bardzo zaawansowane rozmowy z ALKAT  na temat 

rozwiązania tego problemu. Jak zapewnił dyrektor Generalny 

AMP jest blisko ich rozwiązania. Wspólnie z dostawcą  należy 

inwestować w mniejsze instalacje.  

Kolejne pytanie dotyczyło przyszłości Zakładu Koksownia. PED 

współpracuje z krakowską Koksownią dostarczając wodę pitną i 

przemysłową , energię elektryczną, a z Koksowni pobieramy 

gaz i parę. Problemy Koksowni odcisną się zapewne na Zakła-

dzie Energetycznym i na przyszłej pracy zatrudnionych tu pra-

cowników?  

Nikt nie jest w stanie przewidzieć i podać konkretnej daty za-

kończenia pracy Koksowni. W Polsce mamy węgiel, który służy 

między innymi  do wyrobu koksu, a instalacje dodatkowo produ-

kują dla naszych urządzeń gaz koksowniczy, który jak wspo-

mniał Dyrektor jest dużo tańszym nośnikiem energetycznym.  

Gaz koksowniczy ma obecnie dla AMP ogromną wartość.  W 

obecnym układzie produkcyjnym perspektywa pracy przez ko-

lejne kilkanaście lat wydaje się nawet konieczna.  
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Niestety Dyrektor przyznał, że produkcja w kolejnych latach mo-

że być ograniczana. Wszystko zależy od stanu urządzeń i kosz-

tów produkcji, a także ograniczeń ekologicznych.   

Nie obyło się także bez pytań dotyczących Spółki Tameh i pla-

nów jej sprzedaży. Dyrektor zapewnił, że wszyscy pracownicy, 

którzy współpracują ze Spółką Tameh lub wykonują dla niej pra-

cę w Zakładzie Energetycznym są traktowani na równi z obsługu-

jącymi najważniejsze obiekty. Obecnie trwają zaawansowane 

rozmowy z przedstawicielami miasta na temat sprzedaży Spółki. 

Dla Krakowa taka elektrociepłownia jak Tameh, w pełni zmoder-

nizowana będzie potrzebna więc obie Strony chcą sfinalizować 

rozmowy. Dyrektor Generalny zapewnił, iż także przy sprzedaży 

Spółki Tameh przechodzące do niej osoby będą odpowiednio 

potraktowane. Nikt z pracowników nie straci na tych zmianach 

majątkowych. 

W dyskusji głos zabrał także Dyrektor Personalny AMP Pan Sta-

nisław Ból. Omówił poziom rekrutacji w naszej Spółce. Przedsta-

wił plan zatrudnienia na kolejne 5 lat z uwzględnieniem zaplano-

wanych odejść na emerytury. W statystyce nie uwzględnione są 

osoby korzystające z możliwości skorzystania z emerytur pomo-

stowych i programu E-48. Omówił także zmiany jakie w niedłu-

gim czasie ( po nowelizacji Kodeksu Pracy) Pracodawca wspól-

nie ze Związkami Zawodowymi będzie zobligowany wprowadzić 

do naszych wewnętrznych przepisów (ZUZP). Mowa tu o zmia-

nach dotyczących badaniu trzeźwości, pracy zdalnej, zmianom 

dotyczącym dodatku mentorskiego oraz uzgodnieniu Porozumie-

nia na czas remontu WP 2 w Dąbrowie Górniczej. Omawiając 

decyzję o zatrudnieniu w DG pracowników z krakowskiej Części 

Surowcowej przypomniał o deklaracji Zarządu by w ciągu trzech 

lat dojeżdżający pracownicy d o DG znaleźli pracę ponownie w 

Krakowie. Obecnie niespełna 80 osób jeszcze pracuje w Zakła-

dach w DG. Jednak lista ta z każdym miesiącem się zmniejsza. 

Przyznał także, że jest grupa pracowników, która chce dalej pra-

cować w Dąbrowie. Dyrektor S. Ból podziękował wszystkim za-

angażowanym w prowadzeniu dialogu społecznego, który jak 

ocenił w AMP jest prowadzony na dobrym poziomie, a przykła-

dem może być choćby, co przyznał z zaskoczeniem brak pytań 

na spotkaniu o podwyżki wynagrodzeń. Zapewnił także, że Pra-

codawca we współpracy ze Stroną Społeczną dążył będzie do 

poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników AMP. 

Kończąc dyskusję i spotkanie Dyrektor Generalny podziękował 

Dyrekcji Zakładu PED, pracownikom za zaangażowanie, za pra-

cę w zgranym zespole, za wdrażanie dobrych pomysłów przyno-

szących oszczędności dla Firmy oraz za rozważne działania na 

przyszłość i dobre obserwowanie zmieniającego się rynku. Za-

kończył swoje wystąpienie zapewniając, że Spółka ma plan na 

dobrą przyszłość dla naszych Zakładów wie jak inwestować 

przede wszystkim w ludzi jak rozwijać instalacje i jak zapewnić 

stabilną pracę wszystkim obecnie i w przyszłości.     J. Sterkowiec 

 

Spółki hutnicze... 

Już prawie połowa marca, a w dwóch dużych Spółkach kapitało-

wo zależnych od Grupy AM (AMDS i AM Tubular) brak porozu-

mień w sprawie podwyżek płac. Pomimo wielokrotnych wystą-

pień strony Związkowej na dzień dzisiejszy nie rozpoczęto roz-

mów. Zarządy Spółek argumentują brak decyzji o rozpoczęciu 

negocjacji płacowych brakiem kierunkowych decyzji w tej spra-

wie z Grupy AM, a właściwie z AMP. Dodatkowo w AMT koniec 

marca to według zapisów Układu Zbiorowego, ostateczny termin 

zakończenia rozmów. Pracownicy tych Spółek z coraz większym 

zniecierpliwieniem oczekują decyzji dotyczących znaczących 

podwyżek płac (przynajmniej na tym samym poziomie jak w 

AMP). Mamy nadzieję, że po wystąpieniu NSZZ Prac. AMP SA 

dojdzie do rozmów i zakończą się one oczekiwanym kompromi-

sem.  

W ostatnich dniach zakończono rozmowy w Spółce HUT-PUS, 

które dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Wielo-

krotnie informowaliśmy o trudnej sytuacji w tej Spółce. Pracowni-

cy zostali pozbawieni Układu Zbiorowego i wynikających z niego 

przywilejów, posiłków, a także premii. Kolejny pomysł Zarządu 

Spółki tym razem o likwidacji ZFŚS spotkał się ze zdecydowa-

nym sprzeciwem Związków Zawodowych. Po kilkakrotnych spo-

tkaniach udało się osiągnąć kompromis co do wysokości odpisu. 

Nie jest on dla nas do końca zadawalający, ale pozwoli zabez-

pieczyć najważniejsze wydatki związane z wczasami pod gruszą, 

zapomogami czy bonami na Święta. Pozostaje jeszcze kwestia 

uaktualnienia Regulaminu ZFŚS, nad czym obecnie pracujemy 

oraz rozmów na temat wzrostu płac. Informacje o stanie dialogu 

społecznego w innych spółkach hutniczych przekażemy w na-

stępnym numerze Kuriera Aktualności.  T. Ziołek 
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  Wielu może więcej          Podaruj sobie 1% 

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia  

i Pomocy Społecznej 

zaprasza  

z okazji Światowego Dnia Nerek 

         na bezpłatne badania  

umożliwiające wykrycie Przewlekłej Choroby Nerek (PChN), 

tj. badania poziomu kreatyniny we krwi (wraz z wyliczeniem 

wskaźnika GFR) dla pełnoletnich KOBIET i MĘŻCZYZN, 

począwszy od 20 marca 2023 r. do wyczerpania puli (50 ba-

dań) w Centrum Medycznym Ujastek Sp. z o.o. ul. Ujastek 3 

/bezpośrednio w Rejestracji Głównej – badania laboratoryjne/ 

Jednocześnie informujemy, że: 

Przewlekła Choroba Nerek: 

-    już we wczesnych stadiach zwiększa około pięciokrot-

nie ryzyko miażdżycy i chorób serca, 

-    nie leczona prowadzi do zatrucia organizmu przez toksy-

ny, które uszkadzają prawie wszystkie narządy. 

Najbardziej narażeni na PChN są ludzie z: cukrzycą, nadci-

śnieniem, chorobami nerek w rodzinie,  powyżej 65 roku ży-

cia. 

Typowe objawy PChN to: uczucie stałego zmęczenia, trudno-

ści z koncentracją, osłabiony apetyt, bezsenność, skurcze 

mięśni występujące w nocy, obrzęki nóg i twarzy, suchość i 

swędzenie skóry, częste oddawanie moczu (szczególnie w 

nocy), nadciśnienie tętnicze. 

Wystąpienie Związków Zawodowych w sprawie podpisania 

Aneksu do Regulaminu ZFŚS 

Organizacje związkowe działające w AMP wystosowały pismo 

do Dyrektora Personalnego w sprawie przyjęcia Aneksu do 

Obowiązującego Regulaminu ZFŚS w AMP. Strona Społeczna 

wnosi o zmianę progów dochodowych pracowników. Pismo w 

tej sprawie poniżej. Po zakończeniu rozmów poinformujemy 

wszystkich na łamach Kuriera Aktualności. 

Dotyczy: zawarcia Aneksu do Regulaminu Zakładowego Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych na 2023 r.  

Niżej podpisane organizacje związkowe – sygnatariusze obo-

wiązującego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2023 

r. wnoszą do pracodawcy o zawarcie Aneksu do w/w Regula-

minu. Strona społeczna domaga się podniesienia wysokości 

progów dochodowych w przyjętych w Regulaminie poszczegól-

nych tabelach dopłat i świadczeń socjalnych.  

W uzasadnieniu wniosku zwracamy uwagę, iż obowiązujący 

Regulamin ZFŚS uzgodniony został w grudniu 2022 r., jeszcze 

przed zakończeniem negocjacji płacowych dla pracowników 

AMP na 2023 r. W tym czasie trudno było przewidzieć wielkość 

wprowadzonych w 2023 r. podwyżek wynagrodzeń pracowni-

czych mających bezpośredni wpływ na osiągane w rodzinie 

dochody i na wysokość uzyskiwanych przez pracowników do-

płat i świadczeń socjalnych.  

Mając na uwadze nadal nie ustępującą inflację, realną wartość 

nabywczą dochodów rodzin, a także wprowadzone od 1 stycz-

nia 2023 r. podwyżki strona społeczna uważa za zasadne pod-

niesienie obowiązujących progów dochodowych i proponuje ich 

ustalenie w poszczególnych tabelach (za wyjątkiem tabeli 5b) 

na poziomie: 

• do 1.800,00 

• 1.800,01 – 2.600,00 

• 2.600,01 – 3.500,00 

• 3.500,01 – 6.000,00 

• pow. 6. 000,00   

W przypadku tabeli 5b proponujemy progi na poziomie: 

• do 2.800,00 

• 2.800,01 – 4.300,00 

• pow. 4.300,00 

 

Z prasy: Firmy energochłonne wkrótce dostaną rekompen-

saty. Znamy datę wypłat W ciągu najbliższych kilku dni firmy 

energochłonne, które złożyły wniosek o dofinansowanie działal-

ności, mogą liczyć na podpisanie umów.  Wypłata pieniędzy 

powinna nastąpić od 20 marca.  

- Kończy się analiza wniosków złożonych w programie „Pomoc 

dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami 

cen gazu i energii elektrycznej”. 

- Zostali do niego zakwalifikowani przedsiębiorcy, dla których 

koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły 

co najmniej 3 proc. wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6 proc. 

w pierwszej połowie 2022 r. Liczyły się także kody PKD. 

- Maksymalna kwota wsparcia może wynieść 4 mln euro na 

grupę kapitałową lub przedsiębiorstwo, ale w skrajnych przy-

padkach może to być nawet 50 mln euro. 

 

Koleżance Halinie Szpakowskiej 

      wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

        śmierci MAMY składa 

Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA 

oraz koleżanki i koledzy 


