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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

Negocjacje ZUZP dla pracowników AMP SA 

 21 września 2020 roku w Dąbrowie Górniczej odbyła się 

kolejna tura rozmów w sprawie nowego ZUZP dla pracowników 

AMP SA.  W posiedzeniu uczestniczyły – bezpośrednio lub zdal-

nie (za pomocą aplikacji TEAMS), osoby wskazane przez Stro-

ny rokowań. Jedynym nie biorącym w negocjacjach udziału od 

samego początku rozmów jest ZZPRC z Krakowa. W trakcie 

posiedzenia Strona Pracodawcy przedstawiła swoje stanowisko 

w zakresie treści następujących zapisów aktualnego ZUZP:  

- Rozdział III ( Czas Pracy), 

- Rozdział IV ( Zasady i warunki wynagradzania za pracę). 

Po merytorycznej dyskusji i wyjaśnieniu wzajemnie proponowa-

nych zapisów, została określona część zapisów, z którą zgadza-

ją się Strony, oraz te które na tą chwilę są rozbieżne.  

Strony ustaliły, że: kolejne posiedzenie Zespołu negocjacyjnego  

odbędzie się 05.10.2020. w budynku dyrekcyjnym w Dąbrowie 

Górniczej w godzinach 900-1400. Przedmiotem rokowań będą 

kolejno następujące zapisy aktualnego ZUZP:  

- Rozdział V ( Zasady wypłaty innych świadczeń związanych z 

pracą), 

- Rozdział VI ( Urlopy pracownicze), 

przy czym Strona Związkowa prześle swoje propozycje dotyczą-

ce treści w/w Rozdziałów przed spotkaniem planowanym na  

dzień 05.10.2020r.      K.W. 

 

Warszawa - pikieta w obronie miejsc pracy 

 We wtorek 22 września 2020 o godz. 12.00. Federacja 

Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce zor-

ganizowała pikietę pod Ministerstwem Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 6/12. 

Pikieta zorganizowana była wobec zapowiedzi i planów Zarządu 

Spółki Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia Szczecin/

Świnoujście wszczęcia procedury zbycia prawa własności i pra-

wa wieczystego użytkowania nieruchomości, na której znajdują 

się tereny stoczni w Świnoujściu. 

Procedura ta zapowiadana przez Ministerstwo Gospodarki Mor-

skiej i Żeglugi Śródlądowej może doprowadzić do utraty miejsc 

pracy przez ponad 200 stoczniowców. 

Podczas pikiety usłyszeliśmy, iż Związkowcy/stoczniowcy nie 

zgadzają się z planami restrukturyzacji ministerstwa, aby sprze-

daż terenów w Świnoujściu gwarantowała budowę suchego 

doku w Szczecinie, ponieważ w zamian zostanie złożona im 

propozycja codziennego pokonywania autobusem ponad 220 

km pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem. 

Stoczniowcy zrzeszeni w Federacji Związków Zawodowych Me-

talowców i Hutników domagali wycofania się Ministerstwa Go-

spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z tych planów i żądają 

równomiernego rozwoju obu stoczni w Szczecinie i Świnoujściu. 

Jak usłyszeli zebrani przed  ministerstwem stoczniowcy ze Świ-

noujścia zdecydowanie popierają budowę suchego doku w 

Szczecinie, który zagwarantuje rozwój tego oddziału i pracę dla 

ponad 450 stoczniowców, ale jednocześnie domagają się utrzy-

mania działalności remontowej w Świnoujściu, zwłaszcza że te 

dwa odziały nie stanowią dla siebie konkurencji w przeprowa-

dzanych remontach. 

W pikiecie  nie zabrakło przedstawicieli naszego Związku, którzy 

kilkunastoosobową grupą wspierali kolegów stoczniowców. Pi-

kietę rozpoczął przewodniczący FZZMiH kol. Mirosław Grzybek 

witając wszystkich zebranych, następnie w swoim wystąpieniu 

zapoznał wszystkich z problemem stoczniowców i sytuacją w 

jakiej znalazła się stocznia Gryfia. Pikietę wspierali posłowie 

lewicy oraz wiceprzewodniczący OPZZ kol. Piotr Ostrowski. Po 

wszystkich oficjalnych wystąpieniach delegacja stoczniowców z 

przewodniczącym Mirosławem Grzybkiem udała się do siedziby 

ministra Marka Grabarczyka wręczyć petycję oraz symboliczną  

trumnę. Jak można było się spodziewać niestety minister, który 

był w budynku nie przyjął delegacji. Wszak według zapowiedzi 

obecnych „rządzących” „dobra zmiana” miała słuchać tzw „ludu” 

i wypełniać jego oczekiwania. Widocznie nie chodzi o ludzi o ich 

miejsca pracy i godne życie tylko o tych, którzy robią dobrą 

„klakę”. Delegacja po powrocie poinformowała o zamkniętych 

drzwiach pana ministra. Przewodniczący podjął decyzję o roz-

wiązaniu pikiety.     J. Kawula 

 

Zmiany organizacji ruchu osób przy bramie głównej kra-

kowskiego oddziału  

 Informujemy, że w celu zapewnienia stabilnych warun-

ków termowizyjnego pomiaru temperatury ciała osób wchodzą-

cych na teren krakowskiego oddziału, przed bramą nr 1A zosta-

ły ustawione ogrzewane kontenery. Namioty ustawione przed 

bramą nr 1B (obok dawnego budynku administracyjnego „Z”) 

zostaną zdemontowane. 

W związku z powyższym, od godziny 5.00 w czwartek 01.10. 

2020 r. wprowadza się zmianę w organizacji ruchu pieszych w 

bramach numer: 1A i 1B. Obowiązuje ruch jednokierunkowy: 

brama 1A służy wyłącznie do wejścia, a brama 1B wyłącznie do 

wyjścia z terenu oddziału. 

Bramy zostały oznakowane w odpowiedni sposób: brama 1 A 

„WEJŚCIE”, brama 1 B „WYJŚCIE”. Prosimy o stosowanie się 

do zmienionej organizacji ruchu pieszych. Przeprowadzanie 

rowerów przez kontenery w bramie nr 1 A jest zabronio-

ne. Ruch pojazdów pozostaje bez zmian. 
Ochrona Kraków 
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Rozmowy z Zarządem BCOE 

 W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Zarządu 

BCOE z przedstawicielami organizacji Związkowych działają-

cych w Spółce. Z uwagi na sytuację pandemiczną część uczest-

ników było obecnych w siedzibie firmy pozostali uczestniczyli w 

spotkaniu w systemie on-line. Przedstawiciele Zarządu Spółki 

przedstawili obecną sytuację ekonomiczną i organizacyjną. 

Przedstawiono zabezpieczenia jakie zostały podjęte w związku 

z obecną sytuacją zdrowotną w Polsce. Omówili także główne 

kierunki działań na najbliższe miesiące. Najważniejszą informa-

cją z punktu widzenia pracowników jest to, że od 28.09.2020 

roku decyzją Zarządu wszyscy wracają do pracy w pełnym wy-

miarze godzin pracy. Jednakże ze względów bezpieczeństwa 

część pracowników będzie pracowała w systemie home Office. 

BCOE jest kluczową Spółką dla AMP SA i Spółek zależnych, a 

zwłaszcza dla pracowników tam zatrudnionych. Zajmuje się 

bowiem działalnością w zakresie księgowości, kadr i płac. Dlate-

go priorytetem dla Zarządu są takie działania, aby bezwzględnie 

zabezpieczyć bezpieczną pracę wszystkich pracowników. Zade-

klarowano także, że na chwilę obecną nie przewiduje się żad-

nych zwolnień wśród pracowników.   T. Ziołek 

 

Arcelor Mittal sprzedaje AM USA 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

Być może widzieliście już informację, którą 

ogłosiliśmy dziś rano, o sprzedaży ArcelorMittal USA firmie 

Cleveland Cliffs. Połączenie aktywów ArcelorMittal USA z 

Cleveland Cliffs - najważniejszym dostawcą firmy - jest niezwy-

kłą i niepowtarzalną okazją do tego, by stworzyć silniejszą i jesz-

cze bardziej odporną firmę. Krok ten, w kontekście dużej konku-

rencji w sektorze hutniczym w Ameryce Północnej uważamy za 

korzystny. Zalety wynikają nie tylko z połączenia z dostawcą 

rudy żelaza, ale również z możliwości synergii z firmą AK Steel, 

którą Cleveland Cliff zakupił pod koniec ubiegłego roku. 

Jesteśmy pewni, że ArcelorMittal USA, który odegrał bardzo 

ważną rolę w budowaniu infrastruktury współczesnych Stanów 

Zjednoczonych, w ramach  tej powiększonej firmy czeka pew-

niejsza i jaśniejsza przyszłość. ArcelorMittal zachowa udziały w 

Cleveland Cliffs, tak więc będzie uczestniczył w sukcesie połą-

czonych firm. 

ArcelorMittal pozostanie obecny na rynkach Ameryki Północnej 

poprzez zakłady w krajach NAFTA. Należą do nich: zakład w 

Calvert, w którym – o czym niedawno poinformowaliśmy -  zbu-

dujemy elektryczny piec łukowy,  Kanada z zakładem w Dofasco 

oraz ArcelorMittal Canada - wyroby długie, a także zakład w 

Meksyku, gdzie powstaje walcownia gorąca. 

Od zakupienia w 1997 roku zakładu Inland  zwiększaliśmy na-

szą obecność w USA, by dekadę później, poprzez fuzję z ISG, 

stworzyć Mittal Steel. Doceniamy duży wkład pracowników Ar-

celorMittal USA w funkcjonowanie naszej Grupy. Życzymy im 

wszystkiego, co najlepsze. 
Z wyrazami szacunku : Lakshmi N. Mittal - Prezes, dyrektor generalny:   

Aditya Mittal - Przewodniczący, dyrektor finansowy 

 

Komunikat Kierownictwa OPZZ w sprawie Stano-

wiska Prezydium Komisji Krajowej "NSZZ Soli-

darność” dotyczącego sytuacji przemysłu wydo-

bywczego, energetycznego i energochłonnego  

z dnia 23 września 2020 r. 

 Nie wiemy czyje frustracje kryją się za zarzutami wobec 

OPZZ. Nieprzypadkowa jest data Stanowiska. Dzieje się to po 

tym jak OPZZ poprzez konsekwentne działania i naciski zmusił 

rząd do ujawnienia polskiej polityki klimatycznej. Wywołana 

przez nią burza w środowisku górnictwa i energetyki stawia pod 

znakiem zapytania wiarygodność Solidarności, która z jednej 

strony kreuje się na wpływowego obrońcę pracowniczych intere-

sów, a z drugiej podejmuje działania dopiero zmuszona przez 

OPZZ. 

Uważamy, że wyjaśnienia należą się zarówno górnikom, którzy 

od kilku dni protestują pod ziemią jak i innym, którzy od kilku 

miesięcy stają w obronie miejsc pracy górników, hutników, ener-

getyków, transportowców i sfery budżetowej. 

Przypominamy, to rząd, popierany przez NSZZ „Solidarność”, a 

nie OPZZ odpowiada za politykę klimatyczną i relacje z UE. 

- To rząd, popierany przez NSZZ „Solidarność”, a nie OPZZ 

zapowiedział likwidację kopalń. 

- To rząd, popierany przez NSZZ „Solidarność”, a nie OPZZ nic 

nie robi, gdy do Polski wwożone są tony węgla z Rosji i Kolum-

bii. 

- To Ministerstwo Klimatu w ramach rządu, popieranego przez 

NSZZ „Solidarność”, a nie OPZZ, przedstawiło projekt nowej 

Polityki Energetycznej Polski do 2040, w której ogranicza się do 

minimum rolę krajowego węgla w produkcji energii elektrycznej. 

Przypominamy, że to OPZZ od wielu miesięcy zabiegał o opra-

cowanie jednolitej spójnej strategii dla całego sektora. Podejmo-

waliśmy w tym zakresie wiele działań. Między innymi 26 maja 

2020 roku OPZZ, wraz z organizacjami członkowskimi Rady 

Branży „Górnictwo i Energetyka”, wystosowało pismo do pre-

miera Morawieckiego, w którym pisaliśmy: „Mamy prawo oczeki-

wać od polskiego rządu natychmiastowej reakcji na rzecz stabili-

zacji branży górnictwa i energetyki oraz budowania bezpieczeń-

stwa energetycznego Polski, które od kilku lat staje się coraz 

bardziej zagrożone. Brak jasnej, spójnej i przede wszystkim 

wieloletniej strategii uwzględniającej interesy Polski jest niedo-

puszczalne i stanowi niebezpieczeństwo dla naszego kraju”. 

Rząd przez kilka lat był głuchy na liczne wnioski, grał na zwłokę 

i mamił wszystkich – a głównie górników – obietnicami bez po-

krycia. Przymuszony przez nas przedstawił na posiedzeniu Pre-

zydium OPZZ dokument, który ujawnił prawdziwe plany wobec 

całego sektora, nie wskazując co oferuje w zamian. 

Dzisiaj na Górnym Śląsku działa Międzyzwiązkowy Komitet Pro-

testacyjno - Strajkowy, w którym zgodnie współpracują przed-

stawiciele OPZZ i NSZZ Solidarność. Warto się zastanowić czy 

słowo Solidarność ma takie samo znaczenie w Gdańsku i w 

Katowicach. Wydaje się, że nie. 

2 października o godz. 11:00 w Warszawie organizujemy de-

monstrację związkową w obronie miejsc pracy. Będziemy prote-

stować pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej 

i przejdziemy pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Wyrazi-

my swój sprzeciw wobec projektu PEP 2040, który oznacza ci-

chy wyrok śmierci dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, 

paliw kopalnych, sektora energetycznego, przemysłu chemicz-

nego, cementowego, hutniczego, stalowego i transportu. 

Polskie społeczeństwo oczekuje redukcji emisji dwutlenku wę-

gla, a nie likwidacji znacznej części polskiego przemysłu. Nowe 

technologie na to pozwalają. Francja odwraca się od energetyki 

jądrowej w kierunku konwencjonalnej. Trzeba tylko nad tym po-

pracować.  
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