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Stan negocjacji ZUZP dla pracowników AMP SA 

 11 stycznia 2021 roku zakończyła się druga „tura” roz-

mów na temat wypowiedzianego jednostronnie przez pracodaw-

cę układu zbiorowego dla pracowników AMP SA. Po raz drugi 

szczegółowo przeanalizowano wszystkie paragrafy ZUZP oraz 

jego załączniki. Dostajemy wiele pytań kierowanych do naszej 

organizacji związkowej od pracowników krakowskiego Oddziału 

AMP, także od pracowników Spółek zależnych gdzie też wypo-

wiedziano układy zbiorowe czy jest szansa na osiągnięcie poro-

zumienia i tym samym na nowy Układ Zbiorowy? Jak wiemy 

okres wypowiedzenia biegnie i kończy się 31 maja 2021 roku. 

Wiele osób zastanawia się na jakich zasadach będą pracować 

po tej dacie i co pracodawca chce zabrać pracownikom? Nieste-

ty załoga nie wierzy w dobre intencji pracodawcy, który twierdził 

że chce jedynie unowocześnić zapisy układu. Strona społeczna 

oparła swój projekt nowego ZUZP na zapisach wypowiedziane-

go układu, modyfikując niektóre zapisy. Natomiast pracodawca 

przedstawił „rewolucyjny” projekt, w którym kilka ważnych przy-

wilejów pracowniczych (dodatek zmianowy, karta hutnika, od-

prawy emerytalno rentowe, nagrody jubileuszowe) widzi zupeł-

nie inaczej. Negocjatorzy reprezentujący NSZZ Pracowników 

AMP SA  byli optymistami gdy przystępowaliśmy do rozmów, 

jednak ten optymizm jest coraz mniejszy. Żeby osiągnąć kom-

promis muszą swoje stanowiska rewidować obie strony. Nie 

może być tak, że jedną ze stron stawia się w niektórych zapi-

sach „pod tzw ścianą” i nie widzi możliwości ich zmiany. Przy-

znać należy, że jest spory obszar zapisów ZUZP, w którym 

praktycznie osiągamy kompromis jednak są to zapisy dotych-

czas nie budzące rozbieżności i w dużej części ogólne. Najwię-

cej kontrowersji budzi dodatek zmianowy i Karta Hutnika. Nasz 

Związek akceptował włączenie części dodatku zmianowego i 

Karty Hutnika do płacy zasadniczej ale pod pewnymi obostrze-

niami. W trakcie dyskusji związkowej praktycznie wszystkie or-

ganizacje reprezentujące Stronę Społeczną podczas negocjacji 

wyraziły zgodę na taki ruch. Problem jednak tkwi w szczegółach 

włączenia i okresach przejściowych. Tu niestety na obecną 

chwilę bardzo się różnimy z pracodawcą. Ciągle jednak mamy 

nadzieję, że w tych najtrudniejszych obecnie rozmowach osią-

gniemy kompromis.  

Obecnie rozpoczynamy trzecią turę rozmów nad zapisami 

ZUZP dla pracowników AMP SA wierząc, że nadal obu Stronom 

przyświeca cel jakim jest osiągnięcie kompromisu oraz to, że w 

wyniku wprowadzonych zmian nikt z pracowników AMP SA nie 

straci na warunkach płacy i pracy, które obecnie są im gwaran-

towane. Oczekujemy, że zapewnienia Prezesa AMP SA Pana 

S. Samaddara dotyczące dialogu społecznego i dobrej woli w 

sprawie podpisania nowego ZUZP dla pracowników AMP SA 

zostaną potwierdzone podczas naszych rozmów.  K.W. 

 

Spotkanie z Dyr.. W. Koszutą 

 5 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie dyr.. W. Ko-

szuty z przedstawicielami trzech organizacji związkowych dzia-

łających w krakowskim Oddziale AMP SA. - NSZZ Pracowników 

AMP SA, KRH „S” i „S” 80. Spotkanie w związku z ograniczenia-

mi  pandemii Covid19 odbyło się poprzez komunikator Teams. 

Tradycyjnie pierwszym tematem omawianym były sprawy zwią-

zane z Covid19. Według informacji Pana dyrektora w Kra-

kowie zmniejsza się liczba osób zakażonych. Trochę wię-

cej osób przebywało na kwarantannie. Jak zawsze Dyrek-

tor zaapelował by wspierać działania służące zabezpie-

czeniu zdrowia naszych pracowników, a także nas sa-

mych. Przypomniał by nadal stosować odpowiedni dy-

stans, prowadzić dezynfekcje i bezwzględnie nosić ma-

seczki. Kolejny poruszony temat dotyczył aktualnej sytuacji 

produkcyjnej w Obszarze Wyrobów Płaskich. Na obecną chwilę 

jest pełne obłożenie linii produkcyjnych. Zamówienia na wyroby 

płaskie są potwierdzone na pierwszy kwartał obecnego roku. 

Niestety nie ma wiedzy jak będą wyglądały zamówienia na ko-

lejne kwartały i tym samym produkcja. Pocieszające jest stwier-

dzenie Pana dyrektora, iż Walcownia Gorąca może będzie zmu-

szona ruszyć dwoma liniami by zabezpieczyć produkcje. Jak 

zawsze w takich sytuacjach ze strony społecznej padały pytania 

o zabezpieczenie wsadu dla Oddziału krakowskiego. Co prawda 

dyrekcja nadal zapewnia, że dla AMP będzie to priorytet by od-

powiednią ilość wsadu zabezpieczyć ale będziemy o tą sprawę 

dopytywać na każdym spotkaniu by nie okazało się w przyszło-

ści, że ze względu na koszty logistyczne opłacalność produkcji 

w Krakowie się zmniejszyła. W ostatniej części spotkania dyrek-

tor odpowiadał na pytania dotyczące inwestycji w BWZ. Potwier-

dzona została wiadomość o modernizacji Walcarki w III kwartale 

tego roku, a jak stwierdził Pan W. Koszuta to pierwszy etap do 

uruchomienia nowej inwestycji. Jeśli nie będzie przeszkód to 

budowa trzeciej linii Ocynkowania mogłaby rozpocząć się w 

2022 roku. Liczymy na to, że zapowiedzi Zarządu AMP SA doty-

czące inwestycji w zakłady krakowskiego oddziału zostaną zre-

alizowane.        K.W. 

 

AMP SA - Zmiana wysokości dodatku zmianowego  

oraz nocnego w roku 2021  

 Informujemy pracowników AMP SA, iż w 2021 roku do-

datek zmianowy i dodatek nocny ulegają zmianie: 

1. Zmianowy dodatek kwotowy- 6,27 zł za każdą godzinę pracy 

w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym 

(kodeksowym) czasie pracy ( poprzednia wielkość 6,23 ). 

2. Dodatek nocny – 4,09 za każdą go-dzinę pracy w porze  noc-

nej, tj. w godzinach od 2200 do 600 ( poprzednia wielkość 4,04 ). 

Uwaga - dla pracowników zatrudnionych w systemie pracy 

zmianowej i równoważnym czasie pracy, dodatek nocny zawar-

ty jest w zmianowym dodatku kwotowym. 

 

Badania okresowe 

 W związku z licznymi pytaniami pracowników, które doty-

czą „nadgorliwości” niektórych przełożonych przy badaniach 

okresowych, przypominamy, że w stanie epidemii wykonanie 

badań wstępnych i kontrolnych jest obowiązkowe, natomiast na 

badania okresowe pracownicy udają się dobrowolnie. Jeśli 

ktoś obecnie odmówi wykonania badań okresowych, nie będą 

wobec niego wyciągane żadne konsekwencje dyscyplinarne.  

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal  Poland  SA 
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 Sytuacja w Spółkach hutniczych 

 Ubiegły 2020 rok zapisze się w historii Spółek jako jeden 

z najgorszych. Lockdown, który w drastyczny sposób zahamo-

wał gospodarkę polską i światową spowodował dramatyczne 

problemy. Decyzja o likwidacji części surowcowej w Krakowie 

podjęta przez Zarząd AMP jeszcze bardziej pogłębiła i tak już 

trudną sytuację wielu Spółek hutniczych. Szczególnie odczuły 

to Spółki pracujące przy remontach, utrzymaniu instalacji WP i 

Stalowni. Nasza Związkowa Spółka Unihut została pozbawiona 

znaczącej części swych przychodów. Zarząd zmuszony został 

do zawieszenia części zapisów ZUZP. Odbiło się to na obniżce 

wynagrodzeń, a co za tym idzie wywołało niezadowolenie zało-

gi Spółki. W ubiegłym tygodniu na wniosek pracowników Unihu-

tu odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki Wyjaśniono wiele 

trudnych spraw, ale jednocześnie wiele pytań pozostało bez 

odpowiedzi. Trudno bowiem składać jakiekolwiek deklaracje 

jeżeli nikt nie jest w stanie określić jak będzie kształtowała się 

sytuacja w najbliższych miesiącach. Pomimo gwarancji wyko-

nywania prac w bieżącym utrzymaniu ruchu w krakowskim od-

dziale AMP SA i udziale w przetargach remontowych 

(zdecydowanie zmniejszonych w stosunku do lat poprzednich) 

wartość usług nie pozwoli na utrzymanie dotychczasowych 

wynagrodzeń. Niestety rynek zewnętrzny przy obecnym lock-

downie jest jeszcze w gorszej sytuacji. Wiele firm zostało za-

mkniętych lub ogłosiło upadłość. Pomoc rządowa to kropla w 

morzu potrzeb. Podobna sytuacja dotyczy innych spółek re-

montowych jak Eko-Energia, HPR, Complex czy Solhut. Wszy-

scy liczymy na poprawę sytuacji gospodarczej w kraju i powrót 

do lepszej koniunktury. W Spółce Hut - Pus pomimo sfinalizo-

wania z AMP umów na żywienie i sprzątanie sytuacja jest rów-

nież trudna. Zmalała liczba posiłków i powierzchni do sprząta-

nia. Skutkowało to tym, że nie przedłużono umów z kilkunasto-

ma pracownikami. Również dział Turystyki z wiadomych wzglę-

dów ma problemy. Spółki działające na terenie AMP Metalo-

dlew czy Krakodlew także boleśnie odczuły obecną sytuacje. 

Zmuszone zostały do obniżenia czasu pracy lub do dłuższych 

postojów. Z ostatnich informacji jakie uzyskaliśmy sytuacja tro-

chę się poprawia, ale daleko jej do normalności. Bocheński 

Stalprodukt boryka się z problemem jakości wsadu co jest efek-

tem decyzji o likwidacji Części Surowcowej w Krakowie. Do 

końca I kwartału zawieszone są niektóre zapisy ZUZP i po tym 

terminie Zarząd i Związki mają rozpocząć rozmowy na temat 

przywrócenia zawieszonych zapisów. W Spółce Kolprem rozpo-

częły się rozmowy nad nowym ZUZP. Odbyło się kilka spotkań, 

ale jak wszyscy podkreślają z powodu prowadzenia ich online 

są utrudnione. Czekamy na powrót do normalności to tradycyj-

nych rozmów. Na akceptacje stron oczekuje także Regulamin 

ZFŚS. Nie przewiduje on poważniejszych zmian w stosunku do 

poprzedniego Regulaminu. Obecnie największym problemem 

dla wielu pracowników Spółki Kolprem są dojazdy do Dąbrowy 

Górniczej. Niestety liczba dojeżdżających ostatnio się powięk-

sza. Jest to duża niedogodność i dlatego załoga oczekuje od 

Związków Zawodowych rozmów z Dyrekcją w tym temacie. 

Podsumowując w wielu Spółkach jeżeli sytuacja znacząco się 

nie poprawi należy liczyć się z planami restrukturyzacji zatrud-

nienia. Pomoc Państwa z tzw. Tarcz Antykryzysowych tylko 

chwilowo dała oddech firmom. Należy tu przypomnieć, że część 

tej pomocy Spółki będą musiały zwrócić, a w przypadku zakwe-

stionowania zasadności wydatkowanych środków pomocowych 

trzeba się liczyć z większymi zwrotami. Zarządy Spółek, a 

zwłaszcza pracownicy z nadzieją oczekują na poprawę sytuacji 

w gospodarce, na zwiększenie zamówień, na wzrost produkcji, 

na powrót normalności.     T. Ziołek 

 

SPOTKANIE Z DYREKTOREM PSK 
 W ubiegły poniedziałek, poprzez internetową aplikację 

TEAMS i z inicjatywy dyrektora Zakładu Wielkie Piece i Stalow-

nia, Pana Grzegorza Marachy, przeprowadzone zostały rozmo-

wy, dotyczące najbliższej przyszłości pracowników, z likwido-

wanego zakładu PSK. Ze strony związkowej uczestniczyli w 

tym spotkaniu przewodniczący organizacji zakładowych: z na-

szego związku niżej podisany, Solidarności oraz Solidarności 

80. Z uwagi na obostrzenia, związane z pandemią COVID19, 

nie mogło dojść do osobistych rozmów, a szkoda. Zebranie 

prowadzone w formie zdalnej, z wyłączonymi kamerami, nie 

oddaje prawdziwych odczuć i nastroju uczestników tego spo-

tkania. Te, pomimo poruszania merytorycznych spraw, nie były 

zbyt miłe dla obu stron, a formą przypominały bardziej poże-

gnanie. Mamy jednak nadzieję, że dyrektor PSK, który od pew-

nego czasu pełni również funkcję dyrektora w spółce KOL-

PREM, nie zapomni o pracownikach stalowni i wielkich pieców, 

przynajmniej do momentu, aż każdy z nich znajdzie swoje no-

we miejsce w strukturach AMP S.A. i spółkach zależnych. Na 

wstępie spotkania, dyrektor Grzegorz Maracha poinformował o 

przejściu z dniem 1 lutego br. ostatniej, tak licznej,  grupy pra-

cowników z PSK ( 69 osób z PCI - stacja załadunku pyłu węglo-

wego) pod skrzydła dyrektora Zakładu Energetycznego, co w 

praktyce oznacza, że zakład Wielkie Piece i Stalownia przesta-

je istnieć w schemacie organizacyjnym AMP S.A. Niewielka 

grupa pracowników trafi do ochrony oraz nadzoru właściciel-

skiego. Część pracowników, którzy do tej pory zabezpieczali 

obiekty adm. - przemysłowe w PSK, uzupełni wakaty w ZKK, 

BWZ, BTL oraz w Dąbrowie Górniczej. Spora grupa pracowni-

ków odejdzie na odprawy przedemerytalne, przy czym takich 

osób nie może być więcej niż 30 na miesiąc, bo wówczas pra-

codawca musiałby zgłosić w Urzędzie Pracy tzw. zwolnienia 

grupowe. Są też osoby zainteresowane 12 miesięcznymi od-

prawami, ponieważ przedstawione przez pracodawcę propozy-

cje nowych etatów, najczęściej w DG, nie interesują ich i chcą 

poszukać nowej pracy poza AMP S.A. Jest jeszcze niewielka 

grupa około 43 pracowników, którzy przebywają na zwolnie-

niach lekarskich oraz parę osób, które dotychczas przebywały 

na postojowym. Ich sytuacja powinna się wyjaśnić do końca 

stycznia. Z dawnego zakładu PSK pozostanie wprawdzie grupa 

około 8 pracowników, którzy będą zajmować się likwidacją ma-

jątku trwałego oraz upłynnianiem części zamiennych, ale na jak 

długo ? Trudno w tej chwili podać dokładnie datę, bo to będzie 

zależało od decyzji właściciela i od czasokresu procesów likwi-

dacyjnych: min. obiektów, maszyn i urządzeń oraz budynków, 

które stanowią przecież zasoby trwałe tego zakładu. Prawdopo-

dobnie osoby te zostaną przeniesione do budynku administra-

cyjnego WP, gdzie dołączą do pracujących tam pracowników z 

PCI. Budynki administracyjne KT i COS-u, najpóźniej do połowy 

marca, zostaną całkowicie zamknięte i wyłączone z eksploata-

cji. O ich przyszłości zdecyduje Zarząd. Niżej podpisany zapytał 

również dyrektora PSK o przyszłość pracowników, którzy są 

oddelegowani do pracy w spółce AMR oraz zatrudnionych w 

oddziałach na Śląsku i w Zagłębiu. Z wyjaśnień dyrektora wyni-

ka, że powrót pracowników np. z DG do Krakowa będzie możli-

wy w miarę zwalnianych miejsc pracy w naszym oddziale ( od-

prawy 12 miesięczne, emerytury i inne odejścia) i niestety w tej 

kwestii należy uzbroić się w cierpliwość. Należy też, na bieżą-

co, przeglądać oferty zatrudnienia, które pojawiają się w platfor-

mie ORC i składać tam swoją aplikację na wolne miejsca pracy 

w Krakowie. Z kolei pracownicy z PSK, oddelegowani do pracy 

w spółce AMR, mają przedłużony ten okres do 31 marca br. W 

tym czasie, po uzgodnieniach z władzami tej firmy i Zarządem 

AMP S.A., mają być przygotowane dla nich propozycje pracy 

na stałe w tej spółce. W trakcie dyskusji poruszono również 

kwestie działalności magazynów odzieżowych w PSK i zalgłych 

sortów odzieżowych oraz sprawy funkcjonowania stołówek. W 

tej ostatniej sprawie zarządzająca tymi obiektami firma HUT-

PUS S.A. nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, ale z informa-

cji jakie udało nam się uzyskać wynika, że w stołówka w bud. 

adm. KT zostanie zamknięta, podobnie jak ta funkcjonująca w 

wielkich piecach. Pracownicy z PCI będą mieli dostarczane  
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posiłki w formie cateringu. Brakujące, a właściwie zaległe sorty 

odzieżowe, zostaną uzupełnione i wydane pracownikom, a same 

magazyny odzieżowe przestają w PSK istnieć. Prawdopodobnie, 

odzież robocza dla pracowników z PCI, będzie wydawana w ma-

gazynie centralnym lub w nowym zakładzie pracy. Na zakończe-

nie spotkania, dyrektor złożył przedstawicielom Strony Społecz-

nej podziękowania za wieloletnią współpracę i życzył im oraz 

pracownikom z PSK, wszystkiego najlepszego w nowym roku 

oraz bezpiecznej i przynoszącej zadowolenie, pracy w innych 

zakładach huty. W tym miejscu można by napisać: i żyli długo i 

szczęśliwie. No cóż, do końca tak nie jest, bo przecież wielu pra-

cowników było związanych z tym zakładem przez kilkadziesiąt lat 

i nie tak wyobrażali sobie zakończenie swojej kariery zawodowej. 

Łza się w oku kręci, a złość miesza z poczuciem bezsilności, bo 

z jednej strony pandemia, która uniemożliwia normalne rozmowy 

i spotkania wśród ludzi, a z drugiej strony, po decyzji o zamknię-

ciu części surowcowej w Krakowie, inne środowisko pracy, nowe 

wyzwania, nowi przełożeni, nowi współpracownicy. Obawy są 

wielkie, bo jak mówi przysłowie: nie przesadza się starych drzew, 

a większość z nas, pracowników PSK, nie zalicza się do dziad-

ków, lecz trudno też nazwać nas młodzieżą. Na szczęście, jest to 

tylko częściowa prawda, bo z drzewami jest jak z ludźmi. Rze-

czywiście im młodszy człowiek, tym łatwiej mu zmienić środowi-

sko. Jak jednak mówią dendrolodzy (specjaliści, botanicy od tych 

roślin), drzew do wieku około 20-25 lat nie trzeba specjalnie przy-

gotowywać do przesadzania i całkiem dobrze je znoszą. W przy-

padku starszych jest już gorzej. Wiele zależy od usposobienia. 

Niektóre całkiem nieźle przyjmują się w nowych warunkach np. 

lipy i klony, a nawet dąb czerwony. Jednak przesadzanie więk-

szości wymaga wielu przygotowań i zachodu. Jak informują dalej 

botanicy, ważne z punktu przesadzania starych drzew jest, by 

wybrać dobry moment, a na nowym miejscu– jak najbardziej 

przypominającym warunkami poprzednie– trzeba się dobrze na-

szym nowym sąsiadem zaopiekować. Mamy nadzieję, że nowi 

przełożeni naszych pracowników, z prawie już byłego PSK, we-

zmą pod uwagę te cenne uwagi botaników– dendrologów.   K. Bąk 
 

Zmiany na stanowiskach w AMP SA 
Stanisław Ból, obecny szef Dialogu Społecznego 

w ArcelorMittal Poland, objął stanowisko dyrekto-

ra Relacji Pracowniczych w AMP. Jednocześnie Stanisław bę-

dzie stałym gościem Dyrekcji Wykonawczej ArcelorMittal Poland. 

W dalszym ciągu jest członkiem Zarządu Kolprem oraz dyrekto-

rem HR w tejże spółce. Pełniąc funkcję w AMP, nadal podlega 

Monice Roznerskiej, dyrektorowi HR. Stanisław jest również na-

szym przedstawicielem w ZPPH, gdzie pełni funkcję wiceprezesa 

Zarządu. Jest także członkiem Zarządu Fundacji Ochrony Zdro-

wia w Dąbrowie Górniczej. Stanisław dołączył do grupy Arcelor-

Mittal w 1993 roku - do spółki Kolprem, gdzie zajmował różne 

stanowiska związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem 

i HR. Przez 6 lat był członkiem Rady Nadzorczej Kolprem. Pro-

wadził wykłady z prawa pracy dla studentów kilku śląskich uczel-

ni. Stanisław jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politech-

niki Częstochowskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorczości i 

zarządzania firmami oraz systemu zarządzania bezpieczeń-

stwem i Business English na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Katowicach. Zdał egzamin państwowy w Ministerstwie Skarbu 

Państwa na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.  

 

Wydłużenie etapu”0” w AMP SA 

 Zbliżamy się do przesilenia zimowo-wiosennego, co nie 

ułatwia nam wszystkim walki z koronawirusem. Statystyki poka-

zują, że jeszcze przed nami długa droga. W statystykach świato-

wych, na 191 raportowanych krajów, Polska zajmuje bardzo wy-

sokie 14. miejsce pod względem liczby zachorowań. Pomimo iż 

w naszej firmie udało nam się poradzić z wysoką liczbą zachoro-

wań w okresie październik/listopad, to nie oznacza, że możemy 

spocząć na laurach. Ostatnio musieliśmy się zmierzyć z ogni-

skiem epidemii w jednym z naszych oddziałów, gdzie jedna oso-

ba, niezdająca sobie sprawy z tego, że jest zakażona, zaraziła 

kilkunastu swoich współpracowników. Dlatego tak ważne jest 

przestrzeganie reżimu sanitarnego. Dotyczy to między innymi 

noszenia maseczek na terenie naszej firmy, zachowania dystan-

su społecznego, czy to w autobusach, czy w stołówkach oraz 

przestrzegania zasad kwarantanny wewnętrznej. Przypominamy 

o konieczności stosowania tych zasad nie tylko na terenie zakła-

du pracy, ale również i poza nim, w czasie prywatnym. Pamiętaj-

cie - nie bagatelizujmy zagrożenia, z jakim przyszło nam się ze-

tknąć. Nie bagatelizujmy również żadnych niepokojących nas 

symptomów – wysoka temperatura to nie jedyny objaw COVID-

19. Od tego, jak postąpimy, zależy zdrowie nasze, naszych naj-

bliższych, jak również przyszłość naszych miejsc pracy. Chcąc 

zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w naszej 

firmie, w oczekiwaniu na akcję szczepień przeciwko COVID-19, 

jako Dyrekcja Wykonawcza firmy, podjęliśmy decyzję o wydłuże-

niu tzw. „etapu 0”, czyli utrzymaniu pracy zdalnej, tam gdzie to 

możliwe - do końca lutego br. Dbajcie o siebie, swoich bliskich i 

współpracowników. Niestosowanie się do zasad i procedur, które 

wdrożyliśmy w naszej firmie na czas pandemii, po to, by ochronić 

naszą załogę przed rozprzestrzenianiem się u nas wirusa, jest 

równoznaczne z łamaniem obowiązujących u nas zasad i proce-

dur BHP. Wobec tych pracowników, którzy złamią którąkolwiek 

zasadę wdrożoną na czas pandemii w postaci procedur, będzie-

my podejmować działania dyscyplinujące.             Dyrekcja AMP SA 

  

W AMP SA powołano Komisje Socjalne 

 Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 5/2020 DK z 

dnia 17.12.2020 r. w sprawie korzystania z Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r 

zostały powołane następujące Komisje Socjalne: 

1. Główną Komisję Świadczeń Socjalnych, w składzie której są 

przedstawiciele wszystkich Zakładowych Organizacji Związko-

wych 

2. Małopolską Terenową Komisję Świadczeń Socjalnych w skła-

dzie: Przewodnicząca Pani Jadwiga Radowiecka - Dialog Spo-

łeczny, Zastępca Przewodniczącego Pani Ewa Mierzwa - Dialog 

Społeczny, Członkowie : Jerzy Łąka (zastępca - Marek Żelichow-

ski) — NSZZ Pracowników AMP S.A., Beata Suder - (zastępca - 

Paweł Orzeł — ZOK NSZZ "Solidarność" AMP S.A., Marek Si-

wak - (zastępca Adam Lemoch — KM NSZZ "Solidarność 80" 

Małopolska Mittal Steel Polska S.A. Kraków,  Krzysztof Szew-

czyk - (zastępca - Maria Bujakowska) — Związek Zawodowy 

Inżynierów i Techników MOZ Mittal Steel Poland S.A. Oddział w 

Krakowie, Dariusz Atłas (MZZPRC) 

3. Śląsko-Dąbrowską Terenową Komisję Świadczeń Socjalnych  

Zadania Komisji Świadczeń Socjalnych zawarte są w obowiązu-

jącym Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-

nych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r. Komisje Świadczeń 

Socjalnych mają przede wszystkim obowiązek:  

a) przygotowania - w terminie do 26.02.2021 r. - planów wydat-

ków z ZFŚS,  

b) bieżącej realizacji planów wydatków z ZFŚS,  

c) bieżącego monitorowania wydatków środków funduszu,).  

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.  
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„SzczepimySię”  

 15 bm. rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciwko 

Covid – 19 dla grupy seniorów, którzy ukończyli 80 lat. Oni rejestrują 

się już na konkretny termin. 22 stycznia 2021 r. ruszy rejestracja dla 

osób, które skończyły 70 lat. Same szczepienia dla najstarszych se-

niorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. 

Trzy sposoby rejestracji na szczepienie 

Osoby w grupach uprawnionych mogą rejestrować się na szczepienie 

na trzy sposoby: 

1. Dzwoniąc na infolinię 989 (22 62 62 989 ) 

2. Poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl – dla grupy uprawnionej 

posiadającej e-skierowanie w Internetowym Koncie Pacjenta. Takie e-

skierowanie ważne jest 90 dni. 

3. Bezpośrednio w punkcie szczepień – w swojej przychodni lub w 

innych punktach szczepień (nie obowiązuje rejonizacja). Listę punk-

tów szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.gov.pl 

Jesteś w grupie 18+ do 70- możesz zgłosić chęć zaszczepienia się. 

O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bie-

żąco, ale osoby młodsze, w wieku od 18 lat i więcej (do 70-) mogą już 

dziś zgłosić chęć zaszczepienia się wypełniając formularz zgłoszenia 

na stronie pacjent.gov.pl. Po otrzymaniu maila z adresu e-zdrowie, 

należy potwierdzić chęć przystąpienia do szczepienia klikając w odpo-

wiednim punkcie otrzymanej wiadomości. Gdy na Indywidualnym Kon-

cie Pacjenta pojawi się, umożliwiające rejestrację na konkretny termin 

e-skierowanie, zgłaszający chęć zaszczepienia się otrzymają powia-

domienie mailowe. 

Wszystkie informacje znajdziecie wpisując w wyszukiwarkę interneto-

wą „szczepimysie” 

 

Płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa  

w 2021 roku 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. będzie wy-

nosić 2 800 zł brutto (w 2020 r. - 2 600 zł), natomiast minimalna staw-

ka godzinowa będzie wynosić 18,30 zł (w 2020 r. - 17 zł). Płaca mini-

malna wzrośnie zatem o 7,7% w stosunku do płacy minimalnej obo-

wiązującej w tym roku i - jeśli sprawdzą się rządowe szacunki - będzie 

stanowić 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej na 2021 r. 

W praktyce oznacza to, że pracownicy zarabiający płacę minimalną 

będą w 2021 r. otrzymywać netto o 141 zł więcej niż w 2020 roku a ich 

wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2062 zł netto. Biorąc pod 

uwagę rosnące koszty utrzymania i potrzebę stymulowania odbudowy 

wzrostu gospodarczego w kolejnym roku po spowolnieniu wynikają-

cym, między innymi, z wystąpienia pandemii COVID-19 ten poziom 

płacy minimalnej jest niewystarczający, co OPZZ sygnalizowało już w 

lipcu br. Przypomnijmy, że rząd wycofał się ze swojej obietnicy pod-

wyższenia płacy minimalnej obowiązującej w 2021 r. do poziomu 3000 

zł i ustalił ją na poziomie 2800 zł. OPZZ postulowało o podwyższenie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2021 rok o 19,2% do pozio-

mu 3100 zł, co zapewniłoby pracownikom wzrost płacy netto o 353 zł, 

a ich wynagrodzenie wynosiłoby 2273 zł netto. Argumenty ekonomicz-

ne i społeczne popierające propozycję OPZZ nie znalazły jednak ak-

ceptacji rządu choć należy wskazać, że płaca minimalna została usta-

nowiona na poziomie wyższym od ustawowy, który gwarantował 

wzrost płacy minimalnej do poziomu 2716,10 zł. Działania na rzecz 

szybszego wzrostu płacy minimalnej, które podejmuje OPZZ w ra-

mach realizacji Programu OPZZ na lata 2018-2022 przynoszą zatem 

korzystne dla pracowników efekty. 

 

Koleżance Annie Kaczor 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

SYNA  składa  

Zarząd Zakładowy DNA NSZZ Pracowników AMP SA 

oraz koleżanki i koledzy 

 

Zonie, córkom i najbliższej rodzinie zmarłego kol. Jacka Lesicy  

wyrazy głębokiego współczucia składa                                                           

Zarząd Zakładowy AMDS NSZZ Pracowników AMP S.A   

oraz koleżanki i koledzy  

Utrudnienia przy wyjeździe z Oddziału Kraków 

 Od kilkunastu dni pracownicy zgłaszają problemy z wyjaz-

dem samochodami z krakowskiego Oddziału. Jak informują służby 

ochrony wzmożone kontrole to skutek wykrytych kradzieży w kra-

kowskim Oddziale AMP. Niestety powodowały one kilometrowe 

kolejki na bramach wyjazdowych na tzw „łamaniu” zmian. Po inter-

wencji naszego Związku Główny Specjalista w służbie ochrony 

zalecił by kontrole wytypowanych samochodów odbywały się w 

zatoczkach lub w taki sposób by nie tamowały ruchu samochodo-

wego. Dziękujemy za zrozumienie i liczymy, że normalny ruch 

samochodowy wróci do normy.    J. Kawula 

 

Z prasy: Dialog w RDS o rozwiązaniach antykryzysowych. 

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady 

Dialogu Społecznego, któremu przewodniczy Leszek Miętek z 

OPZZ, na posiedzeniu w dniu 10 grudnia br., rozpatrzył m.in. wnio-

sek naszej organizacji członkowskiej tj. Federacji Związków Zawo-

dowych Metalowców i Hutników dotyczący wprowadzenia do po-

rządku prawnego trwałych rozwiązań mających na celu utrzymanie 

zatrudnienia w związku z pandemią COVID-19. Mirosław Grzybek, 

prezentując w imieniu Federacji założenia nowych przepisów 

wskazał, że kryzys roku 2008 oraz pandemia COVID-19 ujawniły, 

że brak jest systemowych rozwiązań pozwalających na ochronę 

miejsc pracy w momencie dekoniunktury, okresowego spadku 

zamówień oraz długotrwałego lockdownu związanego z przerwa-

niem łańcucha dostaw. Kolejne tarcze antykryzysowe z kolei, 

wprowadzane w pośpiechu i bez rzetelnie przeprowadzonych kon-

sultacji społecznych, są rozwiązaniami doraźnymi i nietrwałymi. 

Według Federacji pracownicy powinni mieć możliwość skorzysta-

nia z efektywnych rozwiązań pomocowych, które od lat z powo-

dzeniem funkcjonują w innych państwach Unii Europejskiej – oczy-

wiście po ich dostosowaniu do specyfiki polskiego rynku pracy. 

Najlepszym przykładem takiego rozwiązania jest niemiec-

ki Kurzarbeit, który umożliwia pracodawcy wprowadzenie w przed-

siębiorstwie pracy w skróconym wymiarze godzin w przypadku 

wystąpienia przestoju  

Jest zarys planu dla Ilvy – setki milionów euro inwestycji. 310 

mln euro zainwestują w tym roku ArcelorMittal Italia i Invitalia w 

modernizację huty Ilva w Tarencie. Produkcja stali ma wzrosnąć 

do 5 mln ton. W planach jest odnowienie i uruchomienie pod ko-

niec roku nieczynnego od 2015 roku pieca nr 5. W przyszłym mie-

siącu ma ruszyć piec nr 2. Który w tym roku ma wykorzystywać 90 

proc. swoich możliwości. Wielki piec nr 1 ma pracować na 100 

proc., natomiast wielki piec nr 4 na 85 proc., ponieważ w marcu i 

kwietniu będzie wyłączony z powodu prac serwisowych. W tym 

samym czasie ma być serwisowana również stalownia nr 1, którą 

firma dopiero uruchamia po przestoju – pierwszy wytop zaplano-

wano na 20 stycznia. W tym roku produkcja stali w Ilvie ma wzro-

snąć z 3,3 mln ton do 5 mln ton. Na lata 2022 i 2023 przewidziano 

produkcję 6 mln ton, a na 2024 już 7 mln ton. Docelowo w 2025 

roku produkcja Ilvy ma sięgnąć 8 mln ton, z czego 2,5 mln ton ma 

pochodzić z nowego pieca elektrycznego, który będzie w tym za-

kładzie budowany. ArcelorMittal nie chciał brać na siebie skutków 

zaniedbań poprzednich właścicieli dlatego nie wycofując się z 

„biznesu hutniczego” podpisał porozumienie ze spółką włoskiego 

skarbu państwa Invitalia i objął 40% akcji. Warunkiem powodzenia 

tego przedsięwzięcia jest zmiana istniejącego planu środowisko-

wego oraz uregulowanie statusu prawnego. Ilva ma zatrudniać 

około 10 tys. pracowników. 

 

06 stycznia 2021 roku odszedł nagle od nas kolega  

Śp. Krzysztof Solecki    

Członek Zarządu Związku, dla wielu z nas przyjaciel, kolega,  

 Rodzinie oraz bliskim i znajomym zmarłego wyrazy głębokiego 

współczucia składa                                                           

Zarząd NSZZ Pracowników AMP S.A   

Zarząd Zakładowy krakowskiej Koksowni oraz koleżanki i koledzy  
„Umarłych wieczność dotąd trwa,  

dokąd pamięcią się im płaci ”  

                                        W.  Szymborska 
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