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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Kolejne działania w obronie Oddziału Kraków 

 Największe organizacje związkowe działające w AMP 

SA wysłały wspólne wystąpienie do Premiera rządu polskiego 

Pana Mateusza Morawieckiego, w którym apelują o pomoc w 

doprowadzeniu do zmiany decyzji Zarządu AMP SA odnośnie 

czasowego wstrzymania pracy WP i części surowcowej w Kra-

kowie. To kolejne wspólne działania, które podejmują organiza-

cje związkowe by przywrócić wiarę w lepsze jutro. Mamy na-

dzieję, że polski rząd wesprze swymi decyzjami przemysł ener-

gochłonny w tym hutnictwo oraz sprawi swymi zdecydowanymi 

działaniami wobec Grupy ArcelorMittal, że zmieni Ona zapowia-

dane decyzje wobec krakowskiej huty. Trzy krakowskie organi-

zacje związkowe (NSZZ Prac. AMP SA, KRH Solidarność i Soli-

darność 80) działając wspólnie prowadzą kolejne działania, któ-

re mają uświadomić organom samorządowym i wojewódzkim 

jakie zagrożenie niesie za sobą decyzja przekazana przez Za-

rząd AMP SA. Poniżej przedstawiamy wystąpienie do Premiera 

M. Morawieckiego:   

 

Pan Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów RP 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

W imieniu organizacji związkowych oraz pracowników ArcelorMittal 

Poland SA, w związku z ogłoszoną informacją przez Zarząd Spółki, 

dotyczącą czasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i części 

surowcowej w Krakowie zwracamy się do Pana Premiera o wspar-

cie działań na forum UE oraz o przyjęcie rozwiązań wewnętrznych, 

które umożliwią konkurencyjne funkcjonowanie hutnictwa w Polsce. 

Unia Europejska nie chroni rodzimych producentów przed impor-

tem, szczególnie z krajów objętych sankcjami amerykańskimi co 

powoduje gwałtowny wzrost importu z tych krajów i spadek cen. 

System kontyngentów wprowadzony w tym roku jest zupełnie nie-

skuteczny. W 2018 roku nastąpił wzrost importu blach z Rosji o 

ponad 700 tysięcy ton. Producenci europejscy pozostają pod silną 

presją wzrostu kosztów surowców i spadających cen co powoduje, 

że muszą ograniczać produkcję. Oczekujemy skuteczniejszych 

nacisków na Komisję UE o wprowadzenie ochrony rynku stalowego. 

Dodatkowo w Polsce ceny energii elektrycznej dla odbiorców prze-

mysłowych są najwyższe w UE. Produkcja stali w Polsce staje się 

droższa niż w innych krajach co zmusza inwestorów do ogranicza-

nia inwestycji. Ceny CO2 rosną coraz bardziej (z 7 euro w 2018 

roku do 25 euro w 2019 roku) co mocniej obciąża europejskich pro-

ducentów i powoduje, że tracą oni konkurencyjność względem pro-

ducentów poza unijnych. Polscy producenci mają z tym największy 

problem z racji niskiej jakości rud sprowadzanych ze wschodu oraz 

bardzo dużego uwęglenia energii. Oczekujemy, iż polski rząd bę-

dzie naciskał na Komisję UE w celu wprowadzenia lepszych instru-

mentów wyrównywania warunków konkurowania poprzez np. zielo-

ne opłaty czy odpowiednio wysokie cła na granicy.  

Dla krakowskiej huty praca bez wielkiego pieca oraz części surow-

cowej może oznaczać również koniec zlokalizowanych na jej tere-

nie innych zakładów oraz spółek hutniczych.  

W krakowskiej części surowcowej zatrudnionych jest około 800 

pracowników! Należy jeszcze wziąć pod uwagę redukcję etatów 

wśród pracowników ściśle związanych z całym procesem produkcji 

stali i produktów stalowych, którą wymusi możliwe zatrzymanie 

wielkiego pieca i części surowcowej oraz spółek hutniczych. Ta 

grupa może wzrosnąć do 1200 osób jak przedstawia Zarząd AMP 

SA. A jako, że na jedno miejsce pracy w hutnictwie przypada do 7 

miejsc pracy w branżach z nim związanych (górnictwo, energetyka, 

gazownictwo i transport), mówimy o niepewnej przyszłości ok. 10  

tysięcy osób! 

Głównym źródłem tego zagrożenia dla przemysłu hutniczego jest 

duży deficyt uprawnień do emisji CO2, ogromne koszty przedsię-

biorstw związane z zakupem brakujących uprawnień, a także naj-

droższa w Europie energia elektryczna.  

Przemysł hutniczy w Polsce tradycyjnie oparty jest na węglu, który 

stanowi nasze dobro narodowe i zastąpienie go innym surowcem, 

naszym zdaniem, nie leży w interesie polskiej gospodarki. Również 

pod względem technologicznym nie ma obecnie możliwości wyeli-

minowania emisji CO2 powstających w trakcie produkcji stali.  

Nie przyjmujemy do wiadomości, że rząd polski może pozostawać 

obojętny w obliczu zagrożeń dla przyszłości rzeszy ciężko pracują-

cych ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem 

starają się zachować przemysł stalowy w obliczu wyzwań, z którymi 

boryka się on od lat. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że 

istnieją możliwości zapobiegnięcia takim scenariuszom poprzez 

odpowiednie wpłynięcie na instytucje unijne. Jesteśmy przekonani, 

że istnieją rozwiązania, pozwalające na realizacje celów klimatycz-

nych, a przy tym chroniących rynek stalowy w UE i tym samym w 

Polsce przy utrzymaniu tradycyjnych branż przemysłu.    

Załoga krakowskiej huty po raz kolejny stanie przed wyzwaniem, 

którym będzie obrona miejsc pracy. Mamy nadzieję, że w tej obro-

nie uzyskamy wsparcie Pana Premiera, a decyzje podjęte przez 

polski rząd przywrócą nadzieję na lepsze jutro.  K.W. 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal   Poland  SA 

Zarząd NSZZ Pracowników ArcelorMittal SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów NSZZ Pracowni-

ków AMP SA. Zebranie odbędzie się 30 maja 2019 roku o godzi. 12.00, miejsce Zebrania sala konferencyjna 

HUT-PUS SA ul. Mrozowa 1. Głównym tematem spotkania będzie sytuacja w krakowskiej hucie po ogłoszeniu in-

formacji o czasowym wstrzymaniu pracy WP oraz części surowcowej od września 2019 roku w O/Kraków AMP SA. 

W Zebraniu przewidujemy udział przedstawicieli Zarządu Spółki. Drugim tematem omawianym podczas nadzwyczaj-

nego WZD będą uchwały przyjęte przez Delegatów podczas ostatniego Sprawozdawczo - Wyborczego WZD NSZZ 

Pracowników AMP SA w maju 2016 roku, odnoszące się do ZUZP obowiązującego w AMP SA. Trzecim tematem 

omawianym na nadzwyczajnym WZD będzie ustalenie przez Delegatów składki związkowej dla wszystkich członków 

Związku. Ze względu na ważność tematów Zarząd Związku prosi o przybycie wszystkich Delegatów.   
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Spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa  

Panem Jackiem Majchrowskim 

 Przewodniczący trzech największych organizacji związ-

kowych z krakowskiej huty (NSZZ Prac. AMP SA, KRH Solidar-

ność, Solidarność 80) spotkali się 17 maja z Prezydentem Mia-

sta Krakowa Panem Jackiem Majchrowskim by poinformować 

Go o sytuacji w krakowskiej hucie, o zagrożeniach jakie realnie 

widzimy w związku z przekazaną informację o wstrzymaniu 

pracy WP i części surowcowej w Krakowie. W szczerej rozmo-

wie Prezydent Krakowa, dla którego krakowska huta ma 

ogromne znaczenie zapowiedział wystąpienie do Premiera M. 

Morawieckiego, Zarządu AMP SA oraz wszystkich osób, które 

będą mogły pomóc w zmianie ogłoszonej decyzji. Poniżej infor-

macja o podjętych działaniach  

Informacja z Portalu Magiczny Kraków w sprawie wystąpienia 

Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego do 

Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie huty. 

Prezydent Krakowa apeluje do premiera w sprawie huty 

Prezydent Jacek Majchrowski zwrócił się do premiera Mateu-

sza Morawieckiego z apelem o podjęcie działań na szczeblu 

rządowym oraz udzielenie wsparcia Gminie Miejskiej Kraków 

dla zapewnienia odpowiedniego poziomu pomocy, zarówno dla 

pracowników ArcelorMittal Poland oddział w Krakowie, jak 

i adeptów kierunków hutniczych realizowanych na krakowskich 

uczelniach wyższych. Wystosowanie apelu ma związek z pla-

nowanym przez indyjski koncern tymczasowym wstrzymaniu 

pracy wielkiego pieca oraz stalowni w krakowskiej hucie. 

ArcelorMittal Poland zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spół-

kami zależnymi – ok. 14 tys. W związku z wygaszeniem pieca 

od września 2019 r. zostanie zawieszonych w obowiązkach w 

krakowskim oddziale huty 1200 pracowników, a liczba osób 

dotkniętych tą decyzją może przekroczyć 7 tys., przy uwzględ-

nieniu załóg firm współpracujących z ArcelorMittal. Chodzi bo-

wiem nie tylko o pracowników huty, ale i o firmy współpracujące 

z ArcelorMittal (tzw. podwykonawcy). Likwidacja bowiem 1 

miejsca pracy w hutnictwie, zgodnie z opiniami ekspertów, 

oznacza redukcję 6 miejsc pracy w zakładach kooperujących. 

Prezydent stanowczo podkreślił, że „brak realnych działań na 

poziomie co najmniej krajowym dotknie przede wszystkim ludzi 

– pracowników, zarówno samej huty, jak i spółek powiązanych 

biznesowo z AMP”. 

„Z koncernem współpracuje bowiem ok. 3000 dostawców 

usług, surowców i innych produktów. Niepodjęcie zdecydowa-

nych kroków wobec planów AMP odbije się więc bardzo szero-

ko, zarówno na branżach hutniczej, metalurgicznej, jak i na 

branżach do nich komplementarnych. Tym samym cały sektor 

przemysłowy w Polsce może odczuć negatywne skutki wstrzy-

mania pracy wielkiego pieca w Krakowie” – zaznaczył w apelu 

prezydent Jacek Majchrowski. 

Warto zaznaczyć, że zaprzestanie produkcji stali nie oznacza 

jedynie negatywnych skutków na rynku pracy w Krakowie, ale i 

zmniejszenie wpływów do kasy samorządowej z podatku CIT, 

które co roku do budżetu miasta wpłaca firma, a co za tym idzie 

mniejszy wpływ środków finansowych na realizację ważnych z 

punktu widzenia mieszkańców inwestycji. 

Miasto Kraków zdaje sobie sprawę z powodów ograniczenia 

produkcji w Krakowie. Są to: coraz większa nadwyżka produkcji 

stali na rynku polskim i europejskim, napływ tanich wyrobów 

hutniczych z importu (w tym z Rosji i Turcji), rosnące koszty 

związane z cenami energii elektrycznej i wzrostem opłat za 

emisję dwutlenku węgla (wzrost aż o 230 proc. w porównaniu 

do początku 2018 r. Ta sytuacja odbija się w widoczny sposób 

na wynikach finansowych AMP. Wskaźnik EBITDA za pierwszy 

kwartał 2019 r. wyniósł 1,7 mld USD, 15,3 proc. mniej 

w porównaniu do 2,0 mld USD w czwartym kwartale 2018 r. i 

aż o 34,2 proc. w pierwszym kwartale 2019 r. w ujęciu rok do 

roku. Jak pisze prezydent Jacek Majchrowski: „Te wszystkie 

fakty nie były jednak wystarczająco mobilizujące, by podjęte 

zostały konkretne inicjatywy w skali całego państwa, a może 

i Unii Europejskiej, na podstawie których przemysł energo-

chłonny, w tym zatrudnieni w nim pracownicy, uzyskaliby sto-

sowną pomoc”. I dodaje: „Państwo polskie, podobnie jak rząd 

niemiecki oraz rząd włoski, winno w sposób zdecydowany pod-

jąć niezwłocznie działania wobec planów AMP. W przypadku 

utrzymania biernej postawy na poziomie krajowym, krakowska 

huta, a prawdopodobnie całe polskie hutnictwo, wejdzie w fazę 

powolnego upadku. Niech motywacją dla Pana Premiera bę-

dzie fakt, że w tym samym czasie, miasto Taranto we Wło-

szech zyskuje kolejne inwestycje ze strony indyjskiej firmy. Nie 

mogę wobec takich faktów przejść obojętnie” – napisał w liście 

do premiera Mateusza Morawieckiego prezydent Jacek Maj-

chrowski. Co ważne, w krakowskim oddziale w latach 2007-

2014 zrealizowano program inwestycyjny o wartości ponad 2,5 

mld zł, który objął budowę walcowni gorącej, modernizację wal-

cowni zimnej i koksowni, a także zmianę w sposobie transportu 

surówki żelaza z wielkiego pieca do stalowni. Drugi etap rozpo-

czął się w 2015 r. i pochłonął do tej pory ponad 500 mln zł. W 

2017 r. spółka zakończyła projekty w części surowcowej kra-

kowskiej huty o łącznej wartości 200 mln zł. Najważniejszą z 

nich był remont jedynego wielkiego pieca. 

Od 2004 r., kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, 

firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, 

z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie. 

Wszystkie wystąpienia zamieszczone są na stronie interneto-

wej Związku. 
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Spotkanie z pracownikami BWG 

 16 maja w Zakładzie BWG odbyło się spotkanie Zarządu 

Związku z pracownikami 4BOP. Głównym tematem był temat propo-

zycji włączenia części dodatku zmianowego do płacy zasadniczej. 

Ponieważ podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Związku właśnie 

od przedstawicieli BWG było najwięcej uwag dlatego też Przewodni-

czący Zarządu Związku kol. Krzysztof Wójcik, przedstawiciel naszej 

organizacji w Zespole Roboczym kol. Krzysztof Bąk oraz Przewodni-

czący Zarządu Zakładowego w BWG kol. Jerzy Łąka postanowili 

dowiedzieć się jakie argumenty przemawiają przeciwko włączeniu 

części dodatku do płacy zasadniczej. Zwłaszcza, że zapowiedź cza-

sowego wstrzymania pracy WP i części surowcowej i problemy ze 

sprzedażą wyrobów hutniczych wymuszą zapewne długie postojowe 

wśród pracowników. Już z tego powodu „cierpią” pracownicy BWZ i 

BTL, którzy w większości domagają się od nas podjęcia pozytywnej 

decyzji w tym temacie. Na wstępie spotkania Przewodniczący Zarzą-

du Związku przedstawił obecną sytuację z krakowską hutą oraz dzia-

łania w jej obronie. Następnie kol. K. Bąk omówił propozycję praco-

dawcy przedstawiając wyliczenia związane z w kilku wariantach. W 

każdym z nich pracownicy zyskiwali nikt nie tracił na wynagrodzeniu. 

Dobitnie to było przedstawione na przykładzie właśnie tzw 

„postojowego”. W dyskusji pytano przede wszystkim o to czy dodatek 

będzie waloryzowany? Ponieważ waloryzacja dotyczy porównania 

płac nie samego dodatku więc i w tym przypadku nie będzie „stratny” 

nikt z pracowników. Zebranym przypomniano, iż pracodawca mógłby 

teraz wprowadzić zapisy kodeksowe tzw urlopu postojowego ponie-

waż jedna z organizacji związkowych (MZZPRC z Krakowa) wypo-

wiedziała swe poparcie do podpisanego porozumienia, a wówczas 

pracownicy otrzymają zgodnie z zapisami KP art. 81 tylko płacę za-

sadniczą. Tylko dzięki naciskom największych organizacji związko-

wych tak się nie stanie. W takim przypadku budowanie płacy zasad-

niczej wydaje się niezwykle konieczne. Przypomnę nasz Związek na 

dzień dzisiejszy ogranicza uchwała WZD w tej sprawie, która daje 

zgodę na włączenie dodatku ale „na wprost”. Na nadzwyczajnym 

posiedzeniu WZD będziemy o tym dyskutować. Niestety wielu pra-

cowników nie przedstawia argumentów przeciwko takiej propozycji. 

Zarząd Związku chciałby jednomyślności w naszych szeregach jeśli 

chodzi o włączenie części dodatku do płacy zasadniczej. Mamy na-

dzieję, że nawet gdy dojdzie do głosowania w tej sprawie to zwycięży 

opcja dobra dla pracowników.    K.W.   

 

Protokół dodatkowy Nr 6 do ZUZP – rozmowy, ciąg dalszy. 

Niejako w cieniu wydarzeń bieżących ( sprawa planowanego zatrzy-

mania WP w naszej hucie) w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie 

Strony Pracodawcy z Biura Dialogu Społecznego, z Przewodniczący-

mi sześciu największych organizacji związkowych, wspartymi ich 

reprezentantami z Zespołu Roboczego. Już na wstępie rozmów ostrą 

dyskusję wywołała decyzja Zarządu firmy wstrzymująca wszelkie 

przyjęcia oraz przejścia pracowników z Interim na stale do pracy w 

AMP S.A. Podobno ma ona obowiązywać do września br., ale biorąc 

pod uwagę planowane zatrzymanie WP w Krakowie obawiamy się, 

że znacznie się ona wydłuży. W przypadku faktycznego wstrzymania 

produkcji w zakładzie PSK do zagospodarowania pozostanie blisko 

800 pracowników i w tej kwestii nie jesteśmy aż tak optymistyczni jak 

Prezes AMP S.A., iż wszyscy oni wykorzystani zostaną do bieżących 

prac remontowych lub znajdą zatrudnienie w pozostałych zakładach 

oddziału krakowskiego. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że planowany 

na IV kwartał postój remontowy WP w Dąbrowie Górniczej ma być 

podobno przesunięty na przyszły rok. To z kolei byłby kolejny niepo-

kojący sygnał, że właściciel chciałby jednak zrealizować plan zatrzy-

mania produkcji stali w Krakowie, zapowiadany na wrzesień br. Nie-

stety zbyt wiele czynników jest niezależnych od samych pracowni-

ków PSK i krakowskiej huty, w związku z czym – na dzień dzisiejszy 

– pozostaje nam tylko obserwować działania min. właściciela, władz 

samorządowych, polskiego rządu i parlamentarzystów oraz KE w 

sprawie przyszłości hutnictwa w naszym kraju i Europie. Podejmowa-

nie niepotrzebnych ruchów typu pogotowie strajkowe lub inne tego 

typu działania uważamy za przedwczesne i byłyby swoistą „wodą na 

młyn” dla decydentów z AM. Wracając do samego spotkania 

„szóstki” z HR, właśnie te i inne obawy co do przyszłości części su-

rowcowej w Krakowie przewijały się jako motto dalszych rozmów. 

Obawiamy się  np. przyszłości pracowników huty, którym kończą się 

we wrześniu lub w miesiącach następnych umowy okresowe. Na 

dzień dzisiejszy Strona Pracodawcy nie jest w stanie nam udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi, czy ci pracownicy pozostaną w naszej 

firmie, czy umowy zostaną im przedłużone ? Te pytania przewiały się 

w tle planowych przez HR zapisów Protokołu Dodatkowego nr 6, w 

części dotyczącej okresu zatrudnienia na czas określony. Kolejnym 

punktem, w którym znacznie uwidoczniła się różnica zdań pomiędzy 

pracodawcą, a przedstawicielami pracowników jest sprawa skrócenia 

okresu ( do 6 m-cy ) uprawniającego do odprawy emerytalno-

rentowej. Związki zawodowe stoją na stanowisku, że sprawa ta doty-

czy kilkuset osób, w tym w przeważającej ilości pracowników produk-

cyjnych, w związku z czym nie widzi potrzeby dokonywania zmian 

tych zapisów w ZUZP-ie. Wielu z tych pracowników, posiadając 

uprawnienia do emerytury, np. pomostowej ( tak jest w Krakowie), 

pracuje na prośbę swoich przełożonych, ponieważ są to wybitni spe-

cjaliści w swojej dziedzinie i bez ich wiedzy oraz doświadczenia, nie 

miałby kto przekazać młodym pracownikom tych umiejętności, nie 

wspominając o jakości produkowanych wyrobów. Omówiono również 

sprawę tzw. awansów poziomych i związanym z tym wzrostem płac.  

W tej kwestii stanowisko jest jednolite i generalnie Strona Społeczna 

jest za, przy pewnych uwarunkowaniach, polegających np. na pisem-

nym sformułowaniu w porozumieniu około układowym środków fina-

sowania tych działań. Przypominamy, że już wcześniej ustalono, iż 

środki te nie mogą pochodzić z puli ogólnej podwyżek płac. W spra-

wie najistotniejszej, to jest włączenia części dodatku zmianowego do 

płacy zasadniczej, w dalszym ciągu nie ma jednolitego stanowiska 

związkowego. W przeważającej większości Przewodniczący wypo-

wiadali się za przyjęciem takiego rozwiązaniem, ale równocześnie 

ustalono wcześniej, iż w tej sprawie musi jednomyślne stanowisko 

Strony Społecznej. Nasz związek zobligowany jest do pojęcia takich 

działań uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z roku ubiegłego, przy 

czym mówi ona o włączeniu na wprost części datku zmianowego, a 

nie metodą brutta do brutta. Byśmy mogli podjąć ostateczną decyzję 

w tej sprawie musi zostać zwołane nadzwyczajne WZD ( odbędzie 

się 30 maja br.), które sceduje lub nie, wszelkie prawa w tej kwestii 

na Zarząd Związku. Na marginesie tego tematu, chcielibyśmy przy-

pomnieć, naszym czytelnikom, iż wyliczenia korzyści jakie płyną z tej 

operacji dla pracowników 4BOP podawaliśmy we wcześniejszych 

numerach naszego biuletynu min.  09/19 z dnia 06.03.2019 roku. 

Tym razem chcielibyśmy podać kolejne korzystne dla pracowników 

zmianowych obliczenia , dotyczące tzw. postojowego, które - mamy 

jeszcze taką cichą nadzieję - nie będzie musiało być realizowane w 

Krakowie. Otóż w przypadku włączenia części dodatku zmianowego i 

przebywania na tzw. postojowym powyżej 40 dni roboczych pracow-

nik otrzymałby parę stówek więcej niż dotychczas, co ilustrują poniż-

sze wyliczenia: A/ aktualny dodatek zmianowy i płaca zasadnicza 

1) Pracownik z 26 % Kartą Hutnika: płaca zasadnicza 3000 zł, Karta 

Hutnika – 780 zł, premia 7 % - 210 zł, dodatek zm. średnio 1000 zł. 

Razem – 4990 zł x 60 % postojowe = 2994 zł , ale zgodnie z porozu-

miem w sprawie działań, w przypadku zmiennej sytuacji produkcyjnej 

na lata 2019-2020 musi otrzymać minimum płacę zasadniczą , czyli 

3000 zł. 2) Pracownik z 15 % Kartą Hutnika: płaca zasadnicza 3000 

zł, Karta Hutnika – 450 zł, premia 7 % - 210 zł, dodatek. zm. średnio 

-1000 zł. Razem – 4660 zł x 60 % postojowe = 2796 zł, ale zgodnie z 

porozumiem w sprawie działań, w przypadku zmiennej sytuacji pro-

dukcyjnej na lata 2019-2020 musi otrzymać minimum płacę zasadni-

czą , czyli 3000 zł. B/ dodatek po częściowym włączeniu i nowa 

płaca zasadniczą 1) Pracownik z 26 % Kartą Hutnika: płaca zasad-

nicza 3254 zł, Karta Hutnika – 846 zł, premia 7 % - 228 zł, dodatek 

zm. 666 zł. Razem – 4994 zł x 60 % postojowe = 2996 zł,  Cd str nr 4 

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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Biuro Turystyczne HUT-PUS S.A. 

Poniedziałek., środa, piątek 7-15, wtorek,  

czwartek 8-16  ul. Mrozowa 1  bud. Administracyjny 

tel. 12 643 87 41  12 643 87 44e mail:  

turystyka@hutpus.com.pl,    www.hpturystyka.pl 

PIASKOWY KONCERT MUZYKI FLIMOWEJ - 25. 05. 2019 (sobota)  
godz.1600 Kino Kijów -  Centrum Al. Krasińskiego 34  Cena:80,00zł/ os  

Teatr Piasku Tetiany Galitsyny przedstawia premierowe widowisko 

sztuk wizualnych,  połączone z mistrzowską Grą na Skrzypcach w 

wykonaniu Oleksandra Bozhyka. Gwiazdy programu „Mam Talent”! 

Zapraszamy na „Piaskowy Koncert Muzyki Filmowej”! 

 

ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący 
kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 26 hektarów, 

przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, mło-

dzieży jak i osób dorosłych. Park zlokalizowany jest w miejscowości 

Zator, na granicy dwóch największych aglomeracji południa, Śląska i 

Małopolski, niespełna pół godziny drogi z Katowic i Krakowa, a od 

Wadowic czy Oświęcimia dzieli nas niespełna 17 kilometrów. 

Bardzo istotny i ważny jest fakt, że w Energylandii, kupując JE-

DEN BILET WSTĘPU, możesz korzystać z wszystkich urządzeń i 

atrakcji, do woli i bez limitu.  

CENA BILETU: 

1.BILET NORMALNY POWYŻEJ 140 CM – 113,05/ osoba 

2.BILET ULGOWY DO 140 CM – 66,55/ osoba 

3.Dzieci do lat 3 cena 0,95zł /osoba 

Bilet jest ważny w sezonie 2019, zgodnie z kalendarzem otwarcia 

parku (w terminie 06.04-19.06.2019 r.) 

Szczegółowa oferta  na stronie internetowej: www.energylandia.pl 

Uprawniony pracownik lub emeryt/rencista ma możliwość jednorazo-

wego zakupu biletów do Energylandii. Uprawniony pracownik lub 

emeryt/rencista może zakupić maksymalnie tyle biletów ile jest upraw-

nionych osób w rodzinie do korzystania z funduszu. 

Dofinansowanie zgodnie z TABELĄ NR 4C – dopłaty z ZFŚS do 

„wypoczynku po pracy” – dofinansowanie do pozostałych form wypo-

czynku. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie doku-

mentu „Informacja o dochodach w rodzinie” na potrzeby ZFŚS Arce-

lorMittal Poland S.A. Zapisy wraz z wpłatami dokonywane są,  w BT 

HUT-PUS S.A. ul. Mrozowa 1 Kraków w poniedziałki, środy i piątki od 

godz. 7:00 do 15:00, wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00. pokój nr 14,. 

Tel. 12 643-87-42 

 

Cd ze str nr 3  …. ale zgodnie z porozumieniem postojowym otrzyma 

minimum płacę zasadniczą, czyli 3254 zł. Zysk pracownika 254 zł. 2) 

Pracownik z 15 % Kartą Hutnika: płaca zasadnicza 3280 zł, Karta 

Hutnika – 492 zł, premia 7 % - 230 zł, dodatek. zm. - 666 zł. Razem – 

4668 zł x 60 % postojowe = 2800 zł, ale zgodnie z porozumieniem 

postojowym otrzyma minimum płacę zasadniczą, czyli 3280 zł. Zysk 

pracownika 280 zł. Jest to kolejny przykład na to, iż włączenie części 

dodatku zmianowego może przynieść pracownikowi tylko same korzy-

ści, przy czym od razu wyjaśniamy, ponieważ to w trakcie spotkań lub 

różnego rodzaju rozmów z pracownikami zmianowymi budziło najwię-

cej nieprozumień, dodatek zmianowy w dalszym ciągu będzie walory-

zowany w oparciu o zapis w ZUZP-ie i w Protokole Dodatkowym nr 6, 

który mówi: … „Waloryzacja, o której mowa w ust.1. pkt.3. polega na: 

porównaniu średniej płacy zasadniczej pracowników zatrudnionych w 

systemie trzyzmianowym i 4BOP z dwóch ostatnich lat poprzedzają-

cych waloryzację – wg stanu na 31 grudnia danego roku, i w przypad-

ku, gdy wielkość ta jest dodatnia: ustaleniu kwoty odpowiadającej 20% 

różnicy wynikającej z porównania średnich płac zasadniczych z okre-

sów o których mowa w ppkt. 1), dodaniu do aktualnego zmianowego 

dodatku za pracę w porze nocnej, kwoty będącej ilorazem kwoty, o 

której jest mowa w ppkt. 2) i średniomiesięcznego nominalnego czasu 

pracy w roku kalendarzowym, w którym ustala się waloryzację…” .  

Pisząc zrozumiałym, dla wszystkich językiem.  Jeżeli w grupie pra-

cowników zmianowych nastąpił wzrost płac zasadniczych w ciągu 

dwóch ostatnich lat, to jest to podstawa do waloryzacji dodatku zmia-

nowego. Taka sytuacja miała właśnie miejsce w ciągu ostatnich 

dwóch lat ( podwyżki po 120 zł do płacy zasadniczej) i dlatego w  

przyszłym roku dodatek będzie zwaloryzowany.  

Różne są interpretacje prawne zapisów art. 81 Kodeksu pracy, który 

dotyczy tzw. gotowości  do pracy, czy przestoju w produkcji, niezawi-

nionych przez pracownika.  

Część prawników uważa, że dotyczy to również postoju związane-

go z sytuacją ekonomiczną firmy ( np. spadek sprzedaży ), a z 

kolei dość duża grupa znawców prawa pracy i cywilnego uważa, iż 

ten zapis nie dotyczy tej sytuacji. Nie nam jest oceniać kto ma 

rację, ale w sytuacji w jakiej możemy się znaleźć od września 
2019 roku, dobrze się stało, że takowe, korzystniejsze niż kodek-

sowe, zapisy porozumienia tzw. postojowego mamy z pracodawcą 

od 2013 roku i obowiązuje ono również na lata 2019-2020. 

Wprawdzie jeden ze związków już je wypowiedział, ale to jest jego 

suwerenna decyzja, ponieważ my oraz pozostałe organizacje 

związkowe działające w AMP S.A. ( 15 –1, czyli 14 ) stoimy na 

stanowisku, że należy zabezpieczyć dobro pracowników w każdej 

sytuacji. Mamy nadzieję, że decyzja tego związku nie przełoży się 

z kolei na działania pracodawcy i nie wypowie on, aktualnie obo-

wiązującego na lata 2019-2020 porozumienia, tzw. postojowego, 
bo w demokracji głos większości powinien być brany pod uwagę, a 

interes bardzo dużej grupy pracowników mógłby być poważnie 

zagrożony. W tej kwestii liczymy na rozsądek i rozwagę Biura Dia-

logu Społecznego oraz samego Zarządu firmy, pamiętając przy 

tym, iż sytuacja jest bardzo płynna i dziś dotyczy ona w większości 

pracowników Zakładu PSK w Krakowie, ale nikt nie może być pe-

wien, że za chwilę podobne działania właściciel nie podejmie gdzie 

indziej. Kończąc spotkanie strony ustaliły, że w dalszym ciągu 

będą przeprowadzane szerokie konsultacje społeczne, dotyczące 
treści zapisów Protokołu Dodatkowego nr 6 do ZUZP-u, a osta-

teczne decyzje podejmą zarządy poszczególnych organizacji 

związkowych. Jak to celnie podsumował na spotkaniu jeden z 

dyskutantów: … „za włączenie części dodatku zmianowego do 

płacy zasadniczej, bo ten temat budzi najwięcej kontrowersji, nie 

mam zamiaru umierać i decyzja leży w głównej mierze po stronie 

samych pracowników...”. Podobnie uważa Strona Pracodawcy, a  

nasz związek jest w tej sprawie w dalszym ciągu otwarty na wszel-

kie pozytywne i krytyczne uwagi, przypominając jednocześnie, że 

pomysł włączenia części tego dodatku do płacy zasadniczej ( do-
datki dziś są, jutro mogą zniknąć, a płaca zasadnicza jest gwaran-

towana prawem) wyszedł - i słusznie - od samych pracowników 

zmianowych – Vide ! Uchwała WZD NSZZ Pracowników AMP S.A. 

z roku ubiegłego. 

 

UWAGA !!! Stanowisko WIOŚ w sprawie wprowadzenia 

opinii publicznej w błąd. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska w Krakowie opublikował sprostowanie do artykułów doty-

czących składowisk odpadów krakowskiej huty ArcelorMittal Po-

land. Publikacje ukazały się 26 kwietnia 2019 r. na łamach Gazety 

Krakowskiej i Dziennika Polskiego, a w oparciu o te same informa-

cje, także w serwisie informacyjnym RMF24. Wg. Stanowiska 

WIOŚ - Gleba uprawna wokół składowisk huty AM nie jest skażo-

na metalami ciężkimi. Potwierdzają to wyniki badań IUNiG w Puła-

wach, które są prowadzone systematycznie na tych terenach od 

1995 roku. Wykonane przez WIOŚ badania wykazują stężenie 

metali ciężkich i innych związków na poziomie dopuszczalnych 

stężeń określonych w załączniku nr 3  Ministra Gospodarki z 

16.07. 2015 roku. Wyniki badań WIOŚ są zbieżne z wynikami GIG 

z 24.10. 2017 roku. 
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