
Zawalczmy o swoje wynagrodzenia!!!
Bądźcie gotowi, liczymy na Wasze wsparcie !!!
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    Od wczoraj - 21 marca br. przedstawiciele związków 
zawodowych działających w ArcelorMittal Poland S.A. 

oczekują  w sali negocjacyjnej 
na kontynuację rozmów płacowych na 2017r. celem

 podpisania porozumienia 
płacowego. 

Na dzisiaj 22 marca godz. 900 pracodawca zapowiedział wznowienie rozmów 
płacowych dla pracowników AMP i Spółek. Informując jednak, że nie ma                 
w budynku dyrekcyjnym wolnych sal - wyznaczył posiedzenie Zespołu Centralnego 
w Restauracji „Jedenastka“. 
Związkowcy od wczoraj jednak oczekują na kontynuację rozmów w sali 119 budynku 
dyrekcyjnego. Z uwagi, iż wszystkie pozostałe sale konferencyjne są wolne, a także 
sala 119 jest przygotowana do rozmów - strona społeczna  za złą wolę pracodawcy 
uznaje zmianę miejsca na zewnętrzne (za które de facto trzeba płacić) do rozmów. 
O godz. 10.45 przedstawiciele pracodawcy przyszli do oczekujących na rozmowy 
Związkowców infromując, iż ze wzgledu, że na Zespół Centralny nie przyszli                     
- zwołają kolejny w dniu jutrzejszym. Zaproszeni jednak do rozmów - podziękowali         
i opuścili salę.

Związki Zawodowe nadal w pełnej gotowości oczekują na podjęcie rozmów            
i podpisanie wypracowanego porozumienia płacowego. Jednocześnie podjęły 
decyzję o oflagowaniu od 22 marca br. oraz - w przypadku nie podjęcia mery-
torycznych rozmów - organizacji w najbliższym terminie kolejnej pikiety. 
Przypominamy, iż wczoraj Przedstawiciele pracodawcy, w tym Szef Dialogu Społecznego 
nie podjęli rozmów płacowych ze Związkowcami, opuścili spotkanie, a nawet odmówili 
przyjęcia stanowiska strony społecznej w zakresie negocjacji płac na 2017r. 
Uprzedzamy, iż informacje przekazywane przez pracodawcę są nieprawdziwe i zmanipulo-
wane, a w ramach otwartości na dialog został przez pracodawcę zablokowany budynek 
dyrekcyjny, do którego nie są wpuszczani przedstawiciele Związków, pracownicy i media. 
O podejmowanych działaniach będziemy Was informować na bieżąco. 
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